
Смрт ва фашизмот — слобода на народот! 

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

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

СКОПЈЕ 
Четврток, 27 ноември 1958 

Број 34 Година XIV 

Претплатата за 1958 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 30 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

281. 
На основа член 75 став 1 од Уставниот закон за 

општественото и политичкото устројство и органите 
на власта на Народна Република Македонија и чл. 
55 од Законот за шумите („Службен весник на 
НЕМ" бр^ 11/57 г.), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ШТЕДЕЊЕ НА ДРВО 

Член 1 
Државните органи, установите, стопанските и 

општествените организации должни се штедливо и 
рационално1 да го користат дрвото и за таа цел да 
ги спроведуваат мерките одредени со оваа Уредба. 

Член 2 
Употребата на дрвото за затоплување на служ-

бените простории на државните органи, установите, 
стопанските и општествените организации е забра-
нета, освен во количини потребни за потпалуваше 
а најмногу 0,25 пр. м. на 1 тона јаглен. 

Органите, установите и организациите од прет-
ходниот став должни се, до крајот на 1959 година 
да извршат преориентација на затоплувањето ла 
своите службени простории и инсталациите за за-
топлување на истите,да ги приспособат за употреба 
на јаглен или друго гориво. 

По исклучок од одредбите од став 1 од овој член 
дрвото може да се употребува за затоплување на 
службени простории на органи, установи и органи-
зации во места каде поради лоши сообраќајни врс-
ки не може да се донесе јаглен и друго гориво, или 
нивното донесување би било несразмерно поскапо, 
но само тогаш, додека не се изменат условите што 
го оневозможуваат донесувањето на јаглен или 
друго гориво. 

Местата од претходниот став ги одредува на-
родниот одбор на око ли јата на одделни седници на 
обата собора. 

Член 3 
Дрво за мостовите и пропустите на јавните па-

тишта од I и II ред на жичарите, тел ефонско- т е -
леграфски столбови, столбови за електроводи, же-
лезнички прагови може да се употреби само импрег-
нирано или на друг начин конзервирано Осо пото-
пување или премачкување со антисептички мате-
рии). 

По исклучок при итни работи за обезбедување 
сообраќајот, одбрана од поплави, заштита од порои, 
за изградба на провизорни и слично, дозволена е 

употреба на дрво кога не е импрегнирано односно 
ва друг начин конзервирано. 

Одредбата од став 1 на овој член ќе се приме-
нува од 1 јануари* 1960 година. 

Член 4 
Стопанска и општествена организација односно 

установа со самостојно финансирање ќе се казни за 
стопански прекршок со парична казна од 10.000 — 
1 СО.ООО динари ако: 

1) употребува за затоплување за своите служ-
бени простории дрво спротивно на одредбите сц 
член 2 од оваа Уредба; 

2) употребува ^импрегнирано или неконзервиг-
рано дрво спротивно на одредбите од член 3 од оваа 
Уредба. 

За стопанско деј ание од претходниот став ќе сз 
казни со парична казна до 10 »ООО динари и одговор-
ното лице во стопанската и општествената органи -
зација, односно во установата со самостојно финан-
сирање. 

Член 5 
Оваа Уредба влегува во сила со дерот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

ИС бр. 205 
1 ноември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

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

282. 
На основа член 5 од Законот за социјалните 

установи („.Службен весник на НРМ" бр. 40/55), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ТЕШКО ПСИХИЧКИ 

ЗАОСТАНАТИ ДЕЦА 

I. 
Се основа Завод за тешко психички заостанати 

деца, како социј ално-здравна установа (во ната-
мошниот текст: Завод). 

Седиштето на Заводот е во Демир Капија. 

II. 
Задача на Заводот е згрижување на децата и 

младинците примени во Заводот, кои поради сво-
јата психичка состојба се неспособни за било какво 
воспитување, образование и оспособување за, живот. 
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III. 
За остварување на својата задача на Заводот 

му се дава на управување: две згради во Демир 
Капија, земјиште и (инвентар, вредноста на кои ко-
мисиски се утврди. 

IV. 
Со Заводот управува Управен одбор од девет 

члена што ги именува Советот за социјална поли-
тика и комуналии прашања на НРМ. 

Управниот одбор се состои од два претставника 
на работниот колектив на Заводот, еден претставник 
на Општинскиот народен одбор Неготино и пег 
члена од редот на членовите на општествени и сто-
пански организации, установи и граѓаните што по-
кажуваат интерес за социјални и здравствени пра-
шања. 

Управникот на Заводот е член на Управниот 
одбор по својата положба. 

Управниот одбор избира претседател од редот 
на своите членови. Управникот на Заводот каке и 
членовите од редот на работниот колектив не можат 
да бидат избрани за претседател на Управниот 
одбор. 

V. 
Управниот одбор се избира на две години. 

VI. 
Со работата на Заводот непосредно раководи 

управник. 
Управникот на Заводот го назначува Советот за 

социјална политика и комунални прашања на НРМ, 
по пат на конкурс, кој се спроведува по одредбите 
на Законот за јавните службеници. 

VII. 
Заводот е пресметковна установа. 
Заводот има своја претсметка на приходите и 

расходите која влегува во претсметката на прихо-
дите и расходите на Советот за социјална политика 
и комунални прашања на НРМ. 

Наредбодател за извршување на претсметката 
на приходите и расходите е управникот на Заводот. 

VIII. 
За згрижување на децата примени во Заводот 

се плаќа надомест. 
Висината и начинот на плаќањето на надо-

местот се изведуваат според член 42-45 од Законот 
за социјалните установи. 

IX. 
Орган надлежен за работите и задачите на За-

водот е Советот за социјална политика и комунални 
прашања на НРМ. 

X. 
Ова Решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

ИС. бр. 204 
20 октомври 1958 год. 

Скопје 

Извршен совет 

, Секретар, Претседател, 
Трајче ГруЈоскц, е. р. ЈБупчо Арсов, е. р. 

283. 
На основа член 3 од Законот за органите на 

управата во Народна Република Македонија, во вр-
ска со член 57 и 60 од Законот за државната управа 
и член 202 од Законот за јавните службеници, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ПАЗАРИШЕН ИНСПЕКТОРАТ 
И НАЗНАЧУВАЊЕ НА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ПАЗАРИШЕН ИНСПЕКТОРАТ 

1. АНАСТАСОВ ИЛИЈА, раководител на Ре-
публичкиот пазаришен инспекторат, се разрешува 
од досегашната должност и се преместува во Др-
жавниот секретаријат за стоко® промет на НРМ. 

2. За главен инспектор во Републичкиот паза-
ришен инспекторат се назначува КАЛАЈЏИСКИ 
ЛАЗАР, досегашен директор на фабриката „Евро-
па" — Скопје. 

3. Ова Решение влегува во сила веднаш, а Ке 
се објави во „Службен весник на НРМ". 

ИС бр. 199 
20 октомври 1958 год. 

Скопје 
Извршен совет 

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

284. 
На основа член 42 од Законот за електростооан-

еките организации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
2/58 год.), а по предлог од Комисијата за спроведу-
вање на конкурс за назначување главен директор 
на Електростошанската заедница на НР Македони-
ја, Извршниот совет донесува 

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

ЕЛЕКТРОСТОПАНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За главен директор на Електростопанската 
заедница на Народна Република Македонија се наз-
начува инженер ВАСКО ПЕТРУШЕВСКИ, досега-
шен директор на Електростооакската заедница 
на НРМ. 

2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во ,/Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

ИС бр. 203 
20 октомври 1958 год. 

Скопје 
Извршев совет 

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

285. 
На основа член 7 од Уредбата за основање Ди -

рекција за изградба на делот од автопатот „Брат-
ство-Единство" во Народна Република Македонија 
ИС бр. 183 од 24-1Х-1958 година, Извршниот совет 
донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИ-
ЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОТ НА АВТОПАТОТ 

„БРАТСТВО-ЕДИНСТВО" ВО НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За директор на Дирекцијата за изградба на 
делот на автопатот „Братство-Единство" во Народ-
на Република Македонија се назначува МИЛЕ ТО-
ДОРОВСКИ, досегашен секретар на Општинскиот 
комитет на СКМ на општина „Кисела Вода" во 
Скопје. 

2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „.Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

ИО бр. 201 
20 октомври 1958 год. 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоскиг, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

286. 
На основа член 59 ста© 2 и 82 од Уредбата за земјо-
делските задруги (|„Службен лист на ФНРЈ" бр. 
41/56), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ЗАДРУЖЕН ДЕЛОВЕН СОЈУЗ ЗА 
ПАМУК 

I. 
Се одобрува основањето на Републичкиот за-

дружен деловен сојуз за памук, основан на осно-
вачкото собрание на Сојузот одржано на ден 1-Ш-
1958 година. 

Седиштето на Сојузот е во' Струмица. 

II. 
Ова Решение влегува во сила веднаш. 
ИС бр. 185 

24 септември 1958 год. 
Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

Огласен дел 

ко НК УРСИ 
СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

1. За но еден наставник (доцент, вонреден про-
фесор или редовен професор) за предметите: 

— Турски јазик, 

— Современи југословенски литератури, 
— Теорија на литературата. 
2. За еден хонорарен наставник (доцент, вон-

реден професор или редовен професор) за При-
родно-математичкиот факултет во Скопје, за пред-
метот Педагогија. 

3. За по еден лектор за: 
— Српскохрватски јазик и 
— Словенечки јазик. 
4. За по еден асистент за предметите: 
— Историја на Стариот век, 
— Општа историја — Нов век, 
— Историја на народите на ФНРЈ, 
— Современ македонски јазик, и 
— Историја на македонскиот јазик. 
Пријавите, со биографија, список на научни и 

стручни трудови со по еден примерок од (Нив, и по-
требните такси, се поднесуваат во Деканатот на 
Факултетот. 

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од 
сб јавувањето, односно до пополнување на местата. 

Од Деканатот на Филозофскиот 
факултет — Скопје 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ—СЕКРЕТАРИЈАТ? 

СКОПЈЕ 

распишува 

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

I. КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ 
1) Еден вонреден професор или доцент по пред-

метот интерна медицина, 
2) Двајца доценти по предметот интерна ме-

дицина и 
3) Тројца асистенти по предметот интерна ме-

дицина. 

II. ИНСТИТУТ ЗА БИОХЕМИЈА 
1) Еден асистент по предметот биохемија. 
Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 

Медицинскиот факултет — Скопје. 
Кандидатите за наставници заедно со пријавата 

треба да поднесат диплома за докторат на науки 
или хабилитационен труд, диплома за завршен соот-
ветен факултет, список на научните трудови со ло 
еден примерок од нив и сите документи предвиден;! 
по член 31 од Законот за јавните службеници. 

Овој конкурс трае до пополнувањето. 

Од Секретаријатот на Медицинскиот 
факултет во Скопје (129В) 

Привремениот совет на Земјоделскиот испита-
те лен институт Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 

I. За преизбор и пополнување на упразнетите 
работни места за звањата: „стручен соработник", 
„виши стручен соработник", „асистент", „научен со-
работник" и „виши научен соработник", во след-
ните офсеци: 
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Отсек за житни култури — две работни места, 
Отсек за педагогија — две работни места, 
Отсек за фуражни култури — две работни 

места, 
Отсек по агротехника — едно работно место, 
Отсек за фитопатологија — едно работно место, 
Отсек за ентомологија — две работни места, 
Отсек за градинарски култури — две работни 

места, 
Отсек за семеконтрола — едно работно место. 
Изборот на научните и стручни соработници ќе 

се врши согласно Законот за организацијата ча 
научната работа, чл. 55, 56, 57 и 105. 

II. За шест лаборанти за одсеците по житни, гра-
динарски и фуражни култури, отсекот за заштита 
на растенијата, како и по агротехника. 

Пријавените кандидати на овој конкурс да ги 
достават потребните документи во рок од еден 
месец од објавувањето на конкурсот. 

За непополнетите работни места до овој рок, 
конкурсот продолжува за една година. (1383; 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
НА ШУМСКОТО СТОПАНСТВО „МАЛИШЕВО" 

— БЕРОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 
за еден помошник книговодител во Стопанството 

Услови: средно образование — економски тех-
нику м и најмалку три години работа во книговод-
ство. 

Прием на работа од 1-1-1959 год. (1385) 

Конкурсната комисија на Државниот секрета-
ријат за правосудна управа на НРМ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места на стручни 
соработници — приправници и референти во судо-
вите на НР Македонија, и тоа: 

Окружните: Скопје, Битола, Штип, Титов Ве-
лес, Тетово и Охрид по 3. 

Окружните стопански: Скопје, Битола и Штип 
по 2. 

Околиските: Скопје I и Скопје II по 5, Битола, 
Штип, Тетово, Титов Велес и Охрид по 3 и во оста-
натите околиски судови по 2. 

Кандидатите треба да имаат завршен Правен 
факултет. 

Основна и положајна плата спрема прописите 
од Законот за јавните службеници. 

Срок за поднесување на молбите заклучно со 
25 декември оваа година. 

Кон молбата да се приложи: свидетелство за 
завршен Правен факултет, документите по член 31 
од Законот за јавните службеници и куса биогра-
фија. 

Молбите се поднесуваат лично или се испраќаат 
по пошта на адреса: Државен секретаријат за пра-
восудна управа на НРМ -т- Скопје, ул. 11 октомври" 
бр. 37, поштенски фах 22, (1387) 

Конкурсната комисија при Советот за култура 
на НР Македонија — Скопје, распишува 

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

1. Директор на Археолошкиот музеј 
2. Директор на Историскиот музеј на Македонија 
3. Директор на Природо-научниот музеј • 
4. Референт во Одделението* за научни работи 

при Секретаријатот на Советот за култура на НРМ 
5. Правен референт на Советот за култура 

на НРМ 
Услови: 
Под точка 1: 
а) завршен филозофски факултет — група ар-

хеологија или сродна група од истиот факултет; 
б) најмалку 3 години практика на раководно 

место во културно-просветни или научни устане« рх 
или 5 години практика во означените установи. 

Под точка- 2: 
а) завршен Филозофски факултет — историска 

група; 
б) најмалку три години практика на раководно 

место во културно-просветни или научни установи 
или 5 години практика во означените установи, 

или завршена потполна средна школа со најмал-
ку 10 години практика на раководно место во кул-
турно -проеветни или научни установи. 

Под точка 3: 
а) завршен Природо-математички факултет — 

биолошка група; 
б) најмалку 3 години практика на раководно 

место во културно-просвегаи или научни установи 
или 5 години практика во означените установи. 

Под точка 4.-: 
а) завршено факултетско образование. 
Под точка 5: 
а) завршен Правен факултет или апсолвент по 

право. 
Основна плата според Законот за јавните служ-

беници, а положај на плата според Одлуката за по-
ложај ни плати на Извршниот совет на НРМ. 

Рок за поднесуваше на молбите е 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. 

Поблиски информации во Советот за култура 
на НРМ — Скопје, тел. 39-32. 

- Од Комисијата 

СОВЕТОТ НА ВИШАТА СТОПАНСКА ШКОЛА 
ВО СКОПЈЕ 

распишува 

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

1. По еден професор {редовен или хонорарен 
професор или предавач на виша школа) по пред-
метите: организација и посетување на индустриски 
организации, организација и послу вање на претпри-
јатие за промет, организација и школување на прет-
пријатие за земјоделство, инвестициони проблеми и 
инвестициона политика на претпријатијата, анализа 
на стопанската дејност на претпријатијата (анализа 
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на биланс), стопанско со трудово право, увод во 
економиката на народното стопанство, економика на 
индустријата, економика на земјоделство со задру-
гарство, економика на прометот, финансии со кре-
дит, анализа и планирање на народното стопанство. 

2) Професор за изведување вежби и практични 
работи на Вишата стопанска школа (редовен или 
хонорарен) по предметите: организација и иселу-
вање на индустриски организации, организација и 
посл ув ање на претпријатие за промет, анализа па 
стопанската дејност на претпријатијата (анализа на 
биланс), финансии со кредит, анализа и планирање 
на народното стопанство. 

Услови: 
Под точка 1 за кандидатите важат условите што 

се пропишани со член 433 од Законот за јавните 
службеници 

Под точка 2 факултетска спрема и најмалку три 
години практика во струката. 

Пријавите со кратка биографија и податоци за 
досегашната работа и службување, како и сите до-
кументи според член 31 од Законот за јавните 
службеници, односно извод од службеничкиот лист 
се доставуваат до управата на ВСШ. 

Пријавите треба да бидат прописно таксирани. 
Рок за поднесување на пријавите е 10-ХИ-1953 

година. 
Од Советот на Школата (1332) 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 12-23677/1 од 21-Х-1958 
год. ја одобри промената на личното име на Илиев-
ски Милорад, од е. Бистрица, Битолска околија, ро-
ден на ден 25-1Х-1934 год. во село Бистрица, Битол-
ска околија од родители: татко Илиевски Јован и 
мајка Софија, така да во иднина личното име ќе му 
гласи Геровски Миле. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни р а б о т 
на НРМ, со решението бр. 12-17200/2 од 30-1Х-1958 
год. ја одобри промената на роденото име на Гиев-
ска Благородка, родена на 18-1П-1940 год. во град 
Скопје, од татко Гиевски Методија и мајка Гиевска 
Гордана, така да во иднина роденото име ќе и' гласи 
Благовеста. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето' во 
„Службен весник на НРМ". (189) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-25538/1 од 29-Х-1953 
год. ја одобри промената на фамилијарно^ име на 
Анчевски Добривоје, роден на 3-И-1934 год. во село 
Сопиште, Скопска околија, од татко Анчевски Боге 
и мајка Сирма, така да во иднина фамилијарно^ 
име ќе му гласи Печевски. 

Оваа промена важи од, денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (197) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-25536/1 од 29-Х-1958 г. 
ја одобри промената на роденото име на Богатинова 

Нада, родена на 6-Х-1924 год. во е. Брезица, Скоп-
ска околија, од татко Мишовски Трајче и мајка 
Ленка, така да во иднина роденото име ќе ќ гласи 
Павлина. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (198) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-21289/1 од 8-1Х-1938 
год. ја одобри промената на фамилииарното име на 
Белковски Благоја, роден на ден 16-У1-1926 год. во 
е. Белимбегово, Скопска околија, од татко Белков-
ски Никола и мајка Милица, така да во иднина фа-
ми лиј арното име ќе му гласи Атанасов ски. 

Промената се протегнува и на малолетните му 
деца и тоа: Велика, родена на 16-ГУ-1948 год., Гор-
дана, родена на 2-1-1950 год., Борче, роден на 24-У-
1954 год., сите родени во е. Белимбегово, Скопска 
околија. 

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

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Благоје Трајков Крстевски, од Куманово, ул. 
„Љубе Гачо" бр. 4, подаде тужба за развод на бра-
кот против тужената Раиса Крстевска, род. Пупи-
нова, од град Сериухов — СССР, а сета со непозна-
та адреса. 

Се повикува тужената Раиса Крстевска, род. 
Чубанова, од град Серпухов СССР, а сега во неиз-
весност, во срок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „.Службен весник на НРМ" да ја соопшти: • 
на судот својата точна адреса или се јави лично1. 
Во противен случај ќе и' биде одреден привремен 
старател, кој на расправата ќе ја застапува на неј-
зини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 954/58. (187» 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Благуна Крстева Андреевска, по татко Нау-
моска, од е. Загориче — Битолско, поднесе до овој 
суд тужба за развод на бракот против Крсте Митов 
Андреевски, од е. Лопатица, а сега во неизвеност. 
Вадејќи тужениот Крсте е во неизвесност и со не-
позната адреса, се поканува во срок од 3*0 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во 
противен случај ќе му биде одреден застапник по 
званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 349/58. (187) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Јордана Петрова Пашдалиева, по татко Коста-
кев а Цуцулова, од, е. Бориево, а сега живее7 "взг е. 
Босилово, поднесе до овој суд тужба за развод на 
бракот против мажот и' Петар Василев Пандалиеѕ, 
од е. Колешино, а сета со непознато мзстожлтгд-
СТВО'. 

Бидејќи сегашната- адреса и местожителство^ 
на тужениот се непознати, се повикува во срок од 
еден месец од објавувањето на о©ој оглас во „Служ-
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бен весник на НРМ" да се јави или одреди свој 
застапник. Во противно, судот по службена долж-
ност ќе му го одреди за застапник Александар Ѓу -
зелков, адвокат од Штип, и делото ќе се разгледа 
во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 504/57. (1190; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека 'во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 94, на страна 219 е запишано следното: со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Тетово бр. 01/4595 од 18-1У-1958 год. Задруж-
ното трговско претпријатие „Долни Полог" — Тето-
во од 18-1У-1958 год. е ставено во редовна ликви-
дација. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 130/494 од 23-У1-1958 год. за 
ликвидатор на претпријатието е назначен А опа ру х 
Симовски, кој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вате . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 645/58. (12313) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината Гевгелија бр. 04-3907/1 од 30-УИ-1958 г. 
Сликарското претпријатие „Јагода" во Гевгелија е 
ставено во редовна ликвидација. 

Врз основа на горното се повикуваат сите пове-
рители и должници во срок од 30 дена од објаву-
ван»ето на огласот да ги пријават своите побарува-
на , односно да ги уплатат своите долгови. Во про-
тивно по истекот на означениот рок нема да се 
признаваат никакви накнадни пријавување, а дол-
говите ќе се наплатуваат по судски пат. 

Од Ликвидационата управа (1282) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 196, на страна 523 е запишана под фирма: 
Продавница бр. 3 лебара „Јадран" — Неготино, на 

ул. „Страшо Пинџур" бр. 3. Предмет на работењето 
на продавницата е: продавање на леб и лебни пре-
работки, печива и брашно. 

Продавницата е основана согласно со одобре 
нието на НО да општината Неготино бр. 4203 од 
29-У-1957 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Ташко Тефов. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното1 претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 44/57. ©44)57 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 519, на страна 1498 е запишана под фирма: 
Заедница за извоз на дрво и дрвни производи „Ма-
кедонија дрво" — Скопје. Предмет на работењето 
на заедницата е: извоз на дрво и дрвни производи, 
извоз на опрема и внатрешен промет на големо со 
дрво и дрвни производи. Овие дејности заедницата 
ке ги врши во свое име и во име и за сметка на 
членовите. 

Основањето на заедницата е одобрено од Из-
вршниот совет на НРМ — Скопје на 17-У-1957 год. 

За директор на заедницата е назначен Никола 
Периќ (в. д.) кој заедно со Андреја Михајлов, шеф 
на сметководството, и Киро Марковски, претседател 
на УО, заедницата ќе ја потпишува во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 641/57. (1273)57 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 80, на страна 233 е запишана под фирма. 
Претпријатие за производство на леб „Клас" —* 
Скопје — Продавница на ул. „464" бр. 103, Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е: врши 
ма а леки услуги со печеше, производство на леб, 
продажба на леб! и други печива. 

Продавницата е основана согласно со одобре* 
нието на НО на општината „Кисела Вода" — Скопје 
бр. 12983 од 25-1Х-1957 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Димче Тасевски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 663/57. 01275)57 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 151, на страна 411 е запишано следното-: 
Георгиевски Миланов Александар, досегашен в. д. 
директор на Претпријатието за камени производи 
„Базалт" — Куманово' е разрешен од должност и му 
престанува правото претпријатието да го потпи-
шува. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Куманово бр. 652/1 од 10-11-1958 год. за 
директор на претпријатието е назначен Добросав 
Каљевич, кој заедно со Тоскич Михајло, претпрл-

На основа решението на Народниот одбор на 
општината Крива Паланка бр. 07-2020/1 од 3-У1-
1958 год. Домот за деца на паднати борци „Христи-
јан Карпош" во Крива Паланка од 1-VI-1958 год. 
е ставен во ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
домот да ги измират своите д о л г о т , односно да на-
прават приговор или ги пријават своите побарувања 
во рск од 30 дена од објавувањето на огласот. Во 
противно, по истекот на овој срок Ликвидационата 
управа нема да признава никакви побарувања, а 
должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата управа (983) 
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јатиего ќе го потпишува во границите иа овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 89/58. (283; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 80, на страна 233 е запишана под фирма: 
Претпријатие за производство на леб и други пе-
чива ,Kлас" — Скопје — Продавница на ул. „Ти-
товвелеижа" бр. 56 — Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е: да врши маалско печење 
на леб и продажба на леб и други печива. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на општината „Кисела Вода" — Скопје 
бр. 12982 од 25-1Х-1957 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Спасо Алексоески. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 664/57. (1278) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-УШ-1957 год. под рег. бр. 2, на страна 144 е запи-
шано следното: Затараковски Живко, досегашен 
претседател на Сточарски от деловен задружен со-
јуз во Кочани, е разрешен од должност, а на него-
во место за управник е назначен Попов Тодор, кој 
ќе го потпишува сојузот. 

Истовремено досегашниот книговодител Томев 
Михаил, е разрешен од должност, а на негово место 
за книговодител е назначен Манов Панов Фердо, 
кој ќе го потпишува сојузов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 206/57. (1162) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-УШ-1957 год. под рег. бр. 2, на страна 246 е за-
пишано следното: дејноста на Производител ното ло-
заро-овоштарско претпријатие „Магалиново" во 
Струмица, се проширува !л со преработка на грозје 
и овошје, подигање и обработка на плантажни лоз-
ја и овошни насади. 

Фирмата на Производителното лозаро-овопггар-
ско претпријатле „Маслиново" се менува и гласи: 
Лозаро-овоштарско стопанство „Маслиново" — 
Струмица. 

Проширувањето на дејноста и промената на 
фирмата се извршени согласно со решението на НО 
на општината Струмица бр. 4764 од 14-У1-1957 год. 

Од Окружниот стопански суд во Ш т ж , Фи 
бр. 198/57. (1169) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-УШ-1957 год. под рег. бр. 3, на страна 249 е запи-
шано следното: согласно со решението на НО на 
општината Радовиш бр. 17795 од 19-Х-1956 год. Ово-
штарското стопанство „Бадемар" е припоено кон 
Лозарското стопанство „Радовишка лоза" Радовиш. 

Со истото решение фирмата на Лозарското сто-
панство „Радовишка лоза" Радовиш се менува и ќе 

гласи: Лозаро-овоштарско стопанство „Радовишка 
лоза" во Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 249/57. (1166> 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 199, на страна 589 е запишано следното: 
Александар Денковски, досегашен в. д, директор 
на Претпријатието „Градска кланица" — Куманово, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
претпријатието да го потпишува. 

За в. д. директор на претпријатието согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 2232/1 од 10-11-1958 год. е назначен Ду-
шан Никаљевич, од Куманово, кој претпријатието 
ќе го потпишува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 91/58. (284) 

Окружниот стопански суд во Скопје об јаву за 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 106, рег. бр. 261 е запишано следното: со-
гласно со решението на Народниот одбор ва општим 
ната Тетово бр. 23840 од 17-11-1958 год. дејноста на 
Претпријатието за производство на градежен мате-
ријал и експлоатација на неметални руди „Неме-
тали" — Тетово во иднина се проширува и со ис-
тражни работи на рудни богатства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 106/58. (289) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ка стопанските организации под 
рег. бр. 161, на страна 433 е запишано следното: со« 
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната „Идадија" — Скопје бр. 2674/1 од 19-11-1958 л 
фирмата на Претпријатието за промет со градежни 
материјали и железарија „Јасен" — Скопје се ме-
нува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за про-
мет со градежни, железарски и електро-материј али 
„Јасен" — Скопје. 

Досегашните потписници на Претпријатието 
,. Јасен" — Скопје и тоа: Манасие®ски Воислав, ди-
ректор, и Ниновски Трпе, шеф на книговодството, 
се разрешени од должност и им престанува правото 
претпријатието да го потпишуваат. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Гударовски Атанасов Крсто 
шеф на сметководството, назначен преку конкурс, 
Кировски Тодоров Симо, в. д. директор, и Мило-
шевски Генадиш Михајло, секретар, кои заедно со 
старите потписници Томов Јорданов Васил и Лаза-
ровски Крсто Александар, ќе го потпишуваат прет-
пријатието во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 88/58. (290) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 223, на страна 605 е запишано следното: по-
крај досегашниот потписник на Керамидната фа-
брика „Киро Чучук" во Титов Велес Ангел Н 
Зравкин, Фабриката ќе ја потпишуваат во грани-
ците на овластувањето и Лазо Леонидов Сутаров, 
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книговодител, и благајникот Никола Јорданов 
Нику шев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 92/58. 0293̂  

' Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 106, на страна 281 е запишано следното1: Ни-
кола Ралев, досегашен раководител на Угостител-
скиот дуќан „Југославија" — Кавадарци е разре-
шен од должност и му престанува правото дуќанот 
да го потпишува. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кавадарци бр. 16409 од 4-1-1958 год. за 
в.д. директор на Угостителскиот дуќан „Југосла-
вија" — Кавадарци е назначен Пано Начков, кој 
заедно со новоназначениот потписник Дане Кујум-
џиев, келнер, дуќанот ќе го потпишува во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 98/58. (298) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19, на 
страна 73 е запишано следното: на основа годишно-
то собрание на Земјоделската задруга за заштита 
на растенијата — Тетово ОД 2 7 - Ш - Ј . 9 О 6 год. за чле-
нови на управниот одбор на задругата се избрани 
следните лица: Карев Илија, претседател, Лазо 
Цветковски, Мадо Јаниќ, Живко Јовановски, Борис 
Андреевски, МОЈСО Милошевски, Решит Меваит, 
Амет Камбери, Столе Димитриевоки, Иван Марушко 
и Јоше Антевски. 

За потписници на задругата се избрани след-
ните лица: Карев Илија, претседател, Воиновски 
Бранко и Симовски Горе, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 2118/57. ( 3 5 3 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 213, на страна 565 е запишано следното: 
согласно со решението на Народниот одбор на 
општината „Идадија" — Скопје бр. 17187 од 27-ХП-
1957 год. дејноста на Продавницата на Претприја-
тието „Тутун" — СкопЈе на ул. „административни 
згради „Нов пазар" во Скопје се проширува и со: 
трговија со' прибор за пишување, прибор за пу-
шење, прибор за бричење, разни разгледници и хи-
гиенска гума на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 126/58. (Зоб) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 213, на страна 565 е запишано следното: со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната „Идадија" — Скопје број 17187 од 27-ХП-1957 
год. дејноста на Продавницата на Претпријатието 
„Тутун" — Скопје на улица „Орце Николов" бр. 17 
во Скопје се проширува и со: трговија со прибор 
за пишување, прибор за пушење, прибор за бриче-
ње, разни разгледници и хигиенска гума на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 122/58. " (337) 

^ н о е м в р и 195$ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-11-1957 год. под рег. бр. 4, на страна 206 е заип -
шапо следното: согласно со одобрението на НО на 
општината Струмица бр. 992 од 26-1-1957 год. дејно-
ста на Електричното услужно претпријатие „Елек-
трон" од Струмица се проширува и со: изведување 
на секакви видови електрични инсталации (инста-
лирање селски мрежи и далекувади до 35 киловати) 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 31/57. - (1173/57) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
20-VIII-1957 год. под рег. бр. 3, на страна 61 е запи-
шано следното: согласно со решението на Народ-
ниот одбор на општината Св. Николе бр. 7145 од 
13-УШ-1957 год. дејноста на Подрумот — погонска 
единица на Угостителското претпријатие „Овче По-
ле" од Св. Николе се проширува и со: ќе врши от-
куп и преработка на грозје во вино и ракија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 203/57. <ц174/57) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-1-1958 год. е избришана Селанската работна за-
друга „Пелистерско Езеро" од е. Дихово и Ниже 
Поле, бидејќи престана со своето работење поради 
поделба на две задруги. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 37/58. (157) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-1-1958 год. под рег. бр. 125/55 е запишано припо-
јувањето на Трговското претпријатие „Агротехни-
ка" од Охрид кон Земјоделската задруга „.Горица* 
од Охрид, поради кое Трговското претпријатие „Аг-
ротехника" престана со своето работење и е избри-
шано од регистарот на стопанските организации. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 12/58. (158) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-1-1958 год. е запишано следното: фирмата на 
Шумското производител но претпријатие „Дебарце" 
од е. Ново Село —< Охридско се менува и ќе гласи: 
Шумско индустриско претпријатие „Дебарце". е. 
Ново Село — Охридско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 42/58. (159) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-1-1958 год. под рег. бр. 20/56 е запишано следно-
то: покрај останата дејност Столарската работил-
ница „Илинден" од Прилеп ќе изработува намештај 
и столарија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр 24/58. С1еС) 

снимиш весник ал ат 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ОПШТИОТ ДЕЛОВЕН СОЈУЗ, КОЧАНИ 

ва дев 31-ХИ-1957 година П а с и в а 

Ѕ © 
а« о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
* о и а. 0. О Нази& на позицијата Износ' 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други нивес« 

опциони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

В К У П Н О : 

2,205 

4,905 

13,407 

37,436 

57,953 

А. Извори ва основните и издвоените 
средства 

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

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

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

вестициите . 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства . • • 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

1,312 
5,887 

38,618 
295 

10,948 

57,953 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Општиот деловен сојуз — Кочани е основан од 
страна на земјоделските задруги од територијата-
на Кочанска, Виничка и Облешевска општина во 
месец септември 1958 год. а со работа отпочна од 
1-Х-1956 год. Со основни средства и почетни обртни 
средства Сојузот се здоби од фузионираното Тргов-
ско претпријатие „Орач" — Кочани. 

Сојузот е оформен со задача на своите членови 
да им укажува конкретна помош преку организи-
рање на производството, снабдување на задругите 
со репродукциони материјали, изведување на инве-
стициони објекти како што се: плантажи со овошни 
дрвца, лози и др., а најмногу на задругите Сојузот 
им укажува помош при откупот и пласманот на 
пазарните одвишоци од селскостопанските произво-
ди. Меѓутоа, од причини што и Сојузот е стопанска 

срганизација па во поглед на формирањето и рас-
поделбата на вкупниот приход во се е изедначен со 
другите стопански организации, тој мораше своето 
работење да го насочи кон остварување на нужни 
приходи за својот опстанок. Од тие причини тргов-
ската дејност во Сојузот и прео 1957 год. беше во 
голема мера застапена. 

Планираната реализација главно е остварена, 
а изнесува 272,2401)00 динари. Остварената разлика 
во цени и приходите од разни услуги изнесуваат 
117,794.825 динари. Овој приход беше доволен За да 
се покријат сите трошоци и придонеси, како во пол-
за на заедницата така и во полза на сопствените 
фондови. Покрај ова Сојузот оствари и чист приход 
во износ од 226.492 динари, кој им е расподелен на 
сите членови на Сојузот, како и личен доход преку 
тарифниот правилник, а изнесуваше 80% од едно-
месечната плата по тарифниот правилник. - (бф 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, КОЧАНИ 

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

5 о. Назив на позицијата ех. О 
Износ 

во ООО дин. Ј а Назив на позицијата х о 
Износ 

вз ООО ДИН. 

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

1. Основни средства 173,620 
средства 

2. Инвестиции во тек 59,376 1. Фонд на основните средства . . . 114.723 
3. Издвоени средства и други инвес- 2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства 55,569 _ _ средства — 

3. Разни фондови . . 80,574 
Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

14,035 
168,315 

ње на инвестициите 14,035 
4. Вкупни обртни средства 168,315 5. Извори за финансирањето на ин-

* вестициите . . . . . . . , . .. 45,838 . 
В. Средства во пресметка и друга 

актива Б. Извори на обртните средства 

5. Купувачи и други побарувања . . 136,938 6. Банка — кредит за обртни средства 234,049 
б. Друга актива . 17,623 7. Фонд на обртните средства . . . . 38,973 

8. Инвестиционен кредит за обртни 

/ средства — ' У 9. Пасивни временски разграничувања 492 

/ В. Извори на средствата во 

/ пресметка и друга пасива 

/ 10. Добавувачи и други обврски . . , 78,864 / 11. Друга пасива . . . . . . . . . — 

В К У П Н О : 611,441 В К У П Н О : 611,441 

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

КОЧАНИ "ВО 1957 ГОДИНА 

Претпријатието располага со основни и издвоени 
средства во износ од 273,843.000 дин. 

Претприј атието през работната 1957 год. има 
откупено 514 тони тутун. Од таа (количина претпри-
јатието доби финален продукт од 474 тона. Про-
даден за извоз и домашна фабрикација 430 тони 
тутун, а за продажна вредност од 542 милиони ди-
нарот. 

По завршната сметка за 1957 год., претприја-
тието има остварено добивка од 144,205.000 динари, 
распределена согласно со инструментите на Оп-

штествениот план за 1957 год. Претпријатието од 
распределената добивка има издвоено за свои фон-
дови износ од 5,310.000 дин., а за плати над платите 
по тарифен правилник и премии износ од 16,884.003 
дин. заедно со социјалното осигурување. Од оства-
рените плати над платите по тарифен правилник, 
претпријатието има исплатено 3,280.000 динари, до-
дека остатокот претпријатието го распредели во 
своите фондови. 

Претпријатието изградува свој фермзавод со 
работилница за ване озонска ферментација на ту-
туните, со кој фермзавод претпријатието знатно ќе 
ја намали цената на чинењето главно со транспорт-
ните трошоци и ситнежот што се создава при тран-
спортирањето. 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

На Фабриката за чорапи и трикотаж »Дрвена 
звезда", Скопје производствениот -план за 1957 го-
дина изнесуваше и тоа: 

Производство на памучни чорапи 40 тони 
Производство на волнен трикотаж 36 тони 
Во текот на годината остварено е производство: 
Дамучци чорапи 32,4 тони 
Волнен трдаосгаж » 25 тони 

План за реализација на произ-
водството 320,000.000 динари 

Остварена реализација 333,588.673 динари 
Остварена добивка 33,666.460 динари 

која е распределена согласно законските прописи. 
Поради добриот асортиман и квалитетот нашата 

фабрика успеа да се афирмира пред увозно-извоз-
иите претпријатија. Во 1957 година преку нив ис-
п о р а ч а м е разен волнен трикотаж за СССР. 

Фабриката обврските спрема општествената 
заедница ги исполнуваше уредно, (Ро) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА ЧОРАПИ И ТРИКОТАЖ „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА", СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1957 година П а с и в 

5 Ј , Назив на по вици јага Износ 
во ООО дин. 5 а Назив на позицијата 0* о 

Износ 
во ООО дин, 

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

1. Основни средства 62,398 
средства 

2. Инвестиции во тек . . . . . . . — 1. Фонд на основните средства . . . 4,307 
3. Издвоени средства и други инвес- 2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства . . . . . . . ... 21,684 средства. . * . . * — 

3. Разни фондови 23,993 
В. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

57,206 
119,433 

ње на инвестициите . . . . * * « 57,206 
4. Вкупни обртни средства 119,433 5. Извори за финансирањето на ин-

885 вестициите ^ 885 
В. Средства во пресметка и друга 

актива В. Извори на обртните средства 

5. Купувачи и други побарувања . . 31,221 6. Банка — кредит за обртни средства 33,366 
б. Друга актива 3,084 7. Фонд на о б р т а ј е средства . . . . 79,114 

8. Инвестиционен кредит за обртни 
/ средства -

ч / 9. Пасивни временски разграничувања 1,234\ 

/ В. Извори на средствата, во -

/ пресметка и друга пасива 

/ 10. Добавувачи и други обврски . . 33,577 / 11. Друга пасива 4,138 

В К У П Н О : 237,820 В К У П Н О : 237,800 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ, СКОПЈЕ 

на ден 31-ХН-1957 година П а с и в а 

е* о и а. си о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

В К У П Н О : 

728,694 
64,228 

310,537 

1.046,944 

1.003,548 

3.153.951 

о и си си \о Назив на позицијата Износ 
бо ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

704.212 

24,482 
332,280 

64,228 

881,899 
900,185 

7,824 

238,841 

3.153,951 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Тутуновиот комбинат во 1957 година оствари 
вкупно реализација од 4,166.869.585 дин. а плани-
рано е 3.888.930.000 дин. Планираните плати по та-
рифниот правилник изнесуваат 119,412.000 дин., а 

остварено 113,066.844 дин. Во плати над плати по 
тарифен правилник учествувале 1174 работника, а 
исплатено е 2,60 плати. Продуктивноста на трудот 
изнесуваше 114,56% во однос на 1956 год. Користе-
њето на капацитетот е зголемен со 104% во однос 
на 1956 година. (93) 

Б И Л А Н С 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ТУРИСТИЧКИ И СООБРАЌАЈНИ УСЛУГИ „ПУТНИК — МАКЕДО-
НИЈА", СКОПЈЕ 

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

го си Дио Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

ч о о. Си о Назов на позицијата Износ 
во ООО лин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

В К У П Н О : 

3,239 

10,220 

8,592 

2,893 
1,783 

26,727 

А. Извори ва основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 3,239 
2. Инвестиционен кредит за основни 

средства — 
3. Разни фондови 15,063 
4. Долгорочен кредит за финансира-

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

вестициите — 

Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . . 1,110 
8. Инвестиционен кредит за обртни 

средства — 
9. Пасивни временски разграничувања — 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

10. Добавувачи и други обврски . . . 5,529 
11. Друга пасива . . 1,786 

В К У П Н О : 26,727 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПУТНИК — МАКЕДОНИЈА", 

СКОПЈЕ ВО 1957 ГОДИНА 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 1644 од ЗО-УШ-1951 год. 

Во оваа година претпријатието ја отпочна сво-
јата работа со почетна состојба на основните сред-

ства од 6,373.975 дин. а ја заврши со 7,861.316 дин. 
Обртни средства — кредити на обртните сред-

ства во оваа година претпријатието не користеше. 
Сопствени обртни средства претпријатието има 

911.019 дин. 
Во текот на 1957 год. претпријатието оствари 

промет во износ од 370,863.250 дин. а приход во из-
нос од 23,659.567 дин. и доход 19,353.454 динари. (81) 
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На основа член 82 од Уредбата за банките и 
штедилниците („Службен лист на ФНРЈ" бр. 4/54) 
и член 47 од Статутот на Банката, Комуналната 

банда — Битола ја објавува завршната сметка за 
1957 година. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА КОМУНАЛНАТА БАНКА — БИТОЛА ЗА 1957 ГОДИНА 

(во ООО дин.) 
А к т и в а П а с и в а 

I Основни средства 8.614 I Фонд на основните средства 8.614 
111 Финансиски средства 121.065 III Обврски спрема државата 82.343 
IV Работи со државата 60 637 IV Извори нг средства за финан. инвест. 34 029 

1 V Работи по финанс. на инвестиции 34.068 V Обврски по работи со стопан. 592 575 
VI Работи по стопанството 1,842.217 VI Обврски по работи со Нар. банка 1,022.240 

VII Работи со Народна банка 680 318 . VII Општест. фонд. и сред. за инвест. 753.353 
VIII Сомнителни побарувања 4 776 VIII Посебни општест. фонд. и резерви 208.703 

IX Интерни обрачуни 89 353 IX Ванчини фондови 3.026 
X Разна актива 22.183 X Интерни обрачуни 89.353 

XI Разна пасива 27.865 
ХН Добивка 41.330 

В к у п н о : 2.863.231 В к у п н о : 2,863 231 

Здобиланени ставки 793.401 Задбилансни ставки 798 401 

СМЕТКА НА ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ 
НА КОМУНАЛНАТА ВАНКА — БИТОЛА ЗА 1957 ГОДИНА 

(во ООО дин.) 
Р а с х о д и П р и х о д и 

I Придонеси 5.679 1 Педовни приходи 9.978 
11 Редовни расходи 14 104 И Активна камата 78.510 

III Пасивна камата 27.593 III Посебни приходи 14 
IV Посебни расходи 59 IV Непредвидени приходи 64 
V Непредвидени расходи 1 

VI Добивка 41.130 

В к у п н о : 88 566 В к у п н о : 88.566 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Комуналната банка Битола основана е од стра-
на на Народниот одбор на Битолска околија, Битола 
и отпочна со работа на ден 8-Х-1956 год. На 12-Х1-
1956 год. отпочна со работа банчината Експозитура 

во Демир Хисар, а на 25-Х1-1957 год. и банкината 
филијала во Крушево. 

Извршените расходи и остварените приходи се 
изнесени во прегледот на сметката загуби и печал-
би. Добивката е распределена согласно со Одлуката 
за расподелба на приходите на комуналните банки 
и штедилници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 42/57 
год.). (101) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТЕНКИОТ" 

СКОПЈЕ ВО 1957 ГОДИНА 

Ова претпријатие од 1949 година беше во состав 
на Војно угостителското претпријатие за друштвена 
исхрана па се до месец април 1953 година, кога с^ 
одлуката на Сојузниот извршен совет со решението 
бр. 139 од 20-У-1953 год. е основано посебно прет-
пријатие под назив: Војно угостителско претпри-
јатие „Тенкист" — Скопје. Претпријатието беше ре-
гистрирано се до 30-У1-1953 година во Финансиска-
та управа на ЈНА — Белград на стр. 43-2/1. 

. На основа „Службен лист ва ФНРЈ" бр. 6/54 
претпријатието е регистрирано и кај Окружниот 
суд во Скопје во регистарот на стопанските прет-
пријатија. 

Покрај својата главна дејност — угостителство 
— претпријатието има уште три кантини. 

Претпријатието работи со 18 работници и служ-
беници. Сите тие го сочинуваат работничкиот е ов ег 
на претпријатието. Во текот на 1957 година е из-
вршена една ревизија од страна на Финансиската 
управа на ЈНА. 

Претпријатието во текот на изминатата 1957 г. 
работеше исклучиво со воени лица. Работеше со 
планирана загуба во кујната и со планирана до-
бивка од останатите дејности и оствари вишок во 
текот на 1957 година во износ од 351.7$7 дин. 

Во текот на работењето немаше судски распра-
ви како ни примедби од надлежните органи. На.-
време.и точно се исполнувани сите обврски спрема 
заедницата и добавувачите. Од споменатиот вишок 
на работниците им е исплатена сума во износ од 
221.082 динари, (109) 



Бр. 34 — Стр. 518 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 27 ноември 1958 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТЕНКИОТ", СКОПЈЕ 

на ден 31-ХИ-1957 година П а с и в а 

** о V СХ Си >о Назив ча позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

В К У П Н О : 

1,435 

974 

2,329 

710 
335 

5,783 

е* О а. Ои \о 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

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

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничуваат 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

667 

— а 
1,449 

1,900 
429 

716 
622 

5,783 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОЏАЧАРСТВО „ОЏАЧАР" — СКОПЈЕ 

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

Ѕ А. Наз*® на пози: ЈИЈ ата Ри О 
Износ 2 А Назив на позицијата 

0* ХО 
Износ 

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

1. Основни средства 197.522 
средства 

2. Инвестиции во тек — 1. Фонд на основните средства . . . 197,522 
3. Издвоени средства и други инвес- 2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства 78,528 средства 
460,649 

Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

4. Вкупни обртни средства 802,399 
ње на инвестициите 

5. Извори за финансирањето на ин-
вестициите 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 973,479 6. Банка — кредит за обртни средства 1 149,000 
6. Друга актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 

8. Инвестиционен кредит за обртни 
210,961 

/ средства — 

/ 9. Пасивни временски разграничувања — 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 33,796 / 11. Друга пасива 

В К У П Н О : 2.051,928 В К У П Н О : 2.051,928 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА СЕРВИСОТ ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ „КАРАОРМАН", СКОПЈЕ 

на ден 31-ХИ-1957 година П а с и в а 

8-а. Назив на позицијата си >о 
Износ 

во ООО дин. 
ч о V СХ СХ о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства . . . . . . . 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

22,951 
9,075 

29,082 

259,745 

, 494,952 

В К У П Н О : 81 А,8 6 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
СЕРВИСОТ „КАРАОРМАН", СКОПЈЕ ВО 1957 ГОД 

Претпријатието е основано со решение на Вла-
дата на НРМ бр. 6397/14-УП-1957 год., а со работа 
отпочна на 25-УШ-1957 година. 

Дејноста на претпријатието е промет со разни 
градежни и железарски материјали, машини, уреди 
и други технички стоки за градежништвото. 

Планираниот промет е остварен со 115,75% и тоа 
повеќе остварен од минатогодишниот за 11,88%. 

Набавката на стоки изнесуваше 2,103.454.374 
Продажба (реализација) 1,851.145.156 
Остварената разлика во дена 6,26% 
Залихите на стоката на крајот на годината из-

несуваа дан. 252,308.218 односно спрема минатого-
дишните само 86%. 

Остварениот вкупен приход од 121,522.225 дин. 
е распределен: 

— 30,91% на материјални трошоци и разни 
услуги, 

— 1,36% на амортизација, 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

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

вестициите 

В. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

22,961 

56,138 

9,075 

475,039 
2,738 

13,108 

236,757 

815,816 

— 1,73% на интерес на основните средства, 
фонд на обртните средства и земјарина, 

— 0,76% на придонес за кадри 
— 0,4/)% на чланарината за коморите, 
— 7,83% на придонес за резервниот фонд и 

— 57,01% на доходот. 
Остварениот доход е распределен: 
— 33,83% на сојузниот данок на доходот, 
— 3,21% на општествени инвестициони фондови, 
— 28,07% на личен доход на работниците и 
— 34,89% во фонд за самостојно располагање, 

односно во нера споредените средства до одлуката 
за распоред од Работничкиот совет на прегорија-

Побарувањата од купувачите и обврските кон 
добавувачите преку 68% се регулисани до месец 
март 1958 год. 

Сите обврски на претпријатието спрема опште-
ствената заедница се измирени во целост и во за-
конскиот срок. 

Од разделувањето (пресецање) на билансот од-
носно класификацијата ка активата и пасивата се 
искажува следната положба: 

П о д б и л а н с Актива Пасива 
В и ш о к 

П о д б и л а н с Актива Пасива 
Употребен Потекнува 

Основни и издвоени средства 
Обртни средства 
Средства за пресметка 

61.118 
259 746 
494 952 

88.174 
490.885 
236.757 258.195 

27.056 
231.139 

Сб 815.816 815.816 258 195 258.195 
Рентабшштетот на претпријатието се гледа од 

следните економски ефекти: 
— врз база на остварениот доход 13,75, во 1953 

година само 4,00%. 

— врз база на чистиот приход (доход за сло-
бодно располагање) 8,66, во 1956 год. 4,00% и 

— врз база ш општествените придонеси 5,51%, 
во 1956 година само 0,78%, (НО) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОЕКТИ РАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПОРОИ 

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

2 §. Назив на позицијата Ри ХО 
Износ 

во ООО дин. З Ј , Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства * 'заори на основните и издвоените 

1. Основни средства 3,117 средства 

2. Инвестиции во тек — 1. _ ЈНД на основните средства . . . 3,117 
3. Издвоени средства и други инвес-

10,603 
2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства 10,603 средства — 

3. Разни фондови 15,989 
Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

24,406 
ње на инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства 24,406 5. Извори за финансирањето на инг 
вестициите . . . г . . . . . . " — 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 6,714 6. Банка — кредит за обртни сродства 3,900 
6. Друга актива 366 7. Фонд на обртните средства . . . . 6,957 

8. Инвестиционен кредит за обртни 
/ средства — 

/ 9. Пасивни временски разграничувања — 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . 4,868 / 11. Друга пасива 10,375 

В К У П Н О : 45,206 В К У П Н О : 45,206 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Претпријатието „Поројпроект", како специјали-
зирано претпријатие за изработување на проекти и 
изведување на сите градежни и шумско-културни 

работи од областа на уредувањето на пороите, со 
своите два сектора проектански и оперативен, сво-
јот задаток во 1957 година наполно го исполни. 

Сите обврски спрема заедницата што произле-
гуваат од остварениот приход се уплатени навреме. 

©7) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Претпријатието за производство и обработка на 
тутун „Стив Наумов" — Битола е основано на 1-1У-
1954 год. со Решение на Народниот одбор на општи-
ната Битола под бр. 5856 од 1-1У-1954 год. а потоа е 
регистрирано при Окружниот стопански суд во Би-
тола на 12-1У-1956 година. 

Дејноста прегориј атлета е производство и 
обработка на тутун за домашни и странски пазари. 

Работничкиот совет се состои од 17 члена и одр-
жа 12 состаноци, а управниот одбор од 7 члена и 
одржа 10 состаноци за тоа како се одвива работата, 
како да се зголеми производството, да се даде по-
добар квалитет, да се постигне поголема реализа-

ција, да се зголеми земјишната површина, да се 
набави моторно возило, да се формираат комисии 
за норми, премирање и други прашања. Како ре-
зултат од ваквата дејност е зголемениот производ, 
кеј спрема временските прилики и квалитетот е по-, 
добар, реализацијата е во целост исполнета. Повр-
шината е зголемена за 35 ха во е. Суводол и во-
зилото во 1958 година е набавено. 

Билансната положба во споредба со 1958 год. е 
зголемена за 13,580.000 дин. Обртни средства со 
4,848.000 дин. а основни средства со 8,732.000 дин. 

Финансискиот план е исполнет со 71,3%, тро-
шоците се намалени на 68,5%. Претпријатието нема 
загуба, ги покри сите трошоци и ги исполни обвр-
ските покажувајќи добивка од 567.327. дин. (57) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБ РАБОТНА НА ТУТУН „СТИВ НАУМОВ", БИТОЛА 

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

5 а. Назив на по зини јата 0* о 
Износ 

во ООО нин. 
е**^ Д ИЗНОС ЈЈ Ѕ. Назив на позицијата в о д и н 

А. Основни и .издвоени средства 

1. Основни средства 13,781 
2. Инвестиции во тек 15,591 
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 2»307 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . . 23,108 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 2 / 9 0 4 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 9,968 
2. Инвестиционен кредит за основни 

3. Разни фондови . *Л64 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 16,079 
5. Извори за финансирањето на ин-

Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 14 273 
7. Фонд на обртните средства . . . . 10,027 
8. Инвестиционен кредит за обртни 

средства . — 
9. Пасивни временски разграничувања 372 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

10. Добавувачи и други обврски . . . 50 
11. Друга пасива 904 

В К У П Н О : 59,162 В К У П Н О : 59,162 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПОПРАВКА НА АУТ ОМОБИЛИ, ЗЕМЈОДЕЛСКИ, ГРАДЕЖНИ И ДРУГИ 

МАШИНИ „МЕХАНИКА" — СКОПЈЕ 
А к т и в а на ден 31-ХИ-Ш7 година П а с и в а 

Ѕ о. Нази* на позицијата си о Износ 5 Назив на позицијата СХ. О 
Износ 

А. ОСНОВНИ И издвоени средства 

1. Основни средства 71,261.683 
2. Инвестиции во тек 2,520.555 
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 7,866.747 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства 60,264.676 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 56,424.477 
6. Друга актива 7,120.782 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 71,261.683 
2. Инвестиционен кредит за основни 

3. Разни фондови . - 13,247,614 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 2,520.555 
5. Извори за финансирањето на ин-

Б. Извори на обртните средства 

6. Банка —кредит за обртни средства 43,549.000 
7. Фонд на обртните средства . . . . 39,768.023 
8. Инвестиционен кредит за обртни 

средства - — 
9. Пасивни временски разграничувања — 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

10. Добавувачи и други обврски . . . 27,711.962 
11. Друга пасива 7,400 083 

В К У П Н О : 205,458.920 В К У П Н О : 205,458.920 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
.ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МЕХАНИКА", СКОПЈЕ 

, ВО 1957 ГОДИНА 

3големувањето на обртните средства ва однос 
на 6956 год. изнесува 106% спрема зголемувањето 
на производството, а спрема стварната цена на чи-
нењето 114% .што дава индекс на подобро користе-
ње на обришете средства од 108%. Коефициентот на 
обртот на смртните средства во 1956 год. изнесува-
ше 1^9 пати^ а за 1957 год. 1,49 пати што-дава ин-
декс на зголемување на обртот 108%, што се слага 
со индексот на подобро користење на обртните 
средства од претходниот став, , 

АнализираЈќи ја Структурата ка обртните сред-
ства се гледа дека е учеството на вредноста на не-
довршеното производство знатно намалено, односно 
за околу 10,000.000 дан. помалку одошто било во 
1956 год. што е резултат на подобра подготовка и 
организација на производството, плански дотур на 
материјалите и т.н. 

Индексот на зголемувањето на производството 
по еден динар од набавната вредност на основните 
средства изнесува 114% а по 1 динар, е сегашна 
вредност на основните средства изнесува 117% во 
однос на 1956 год. Посолената старост на основните 
средства се зголемува од падина во година, што 
значи дека отписот- на основните средства се врши 
со побрзо темпо одошто обновувањето през 1957 год. 

Се настојуваше да се заменуваат старите машини 
и уредите, за да би се зголемила продуктивноста 
и спровело модернизирање и солидарност на ус-
лугите. 

Рентабилитетот во 1957 год. во однос на оства-
рениот вкупен приход и вредноста на производство-
то во споредба со 1956 год. е-во знатен пораст, до-
дека во однос на остварениот позитивен доход е 
во поразно опаѓање. Тоа зборува да ни се вложе-
ните средства многу подобро користени за 109% во 
однос на минатата година и да ни се на рачун по-
зитивниот доход зголемени трошоците. 

Од анализата на работењето на претпријатието 
во 1957 год. се утврди дека а) основните средства го 
минале векот (61,01%) на нивното траење и треба 
да се преземат мерки за нивното обновување и мо-
дернизирање; б) користењето на средствата на фон-
довите треба да се насочи кон набавка на машини 
за унапредување на производството; в) потребно е 
поинтезивно да се врши наплата на побарувањата 
од купувачите и да се подобри дисциплината во 
наплатувањето на обврските особено спрема долж-
ниците; г) да се подобрат хигиенско-техничките и 
здравствените услови во работата и да се настојува 
да се подобри работната дисциплина и д; да се из-
врши нормирање на трошоците од режијата и да се 
заведе уредба евиденција на нивното трошење, што 
ќе овозможи поголема економичност во работењето, 

(52) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРЕВОЗ ЦА. СТОКИ „ТРУДБЕНИК" — СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХН-1957 година II а е и в а 

3 Назив на позицијата 0- о 
Износ 

во ООО дин 
Ч О V О. Си о Назлв на позицијата Износ 

во ООО апн. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства . . . . . . . . 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

В К У П Н О : 

40,747 

1,264 

17,777 

8,125 
1,383 

69,296 

А. Извори вл основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

В. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

28,628 

12,120 
1,304 

8,237 
7,203 

11,803 
1 

69,296 
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ИЗВО;Ц ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Транспортно^ претпријатие за превоз на стоки 
„Трудбеник" — Скопје, е основано на дел 5-У-1950 
год. со решение бр, 1941 од Владата на НРМ. 

Во текот на годината со своите превозни сред-
ства: има поминато 412.555 километри; извршен пре-
воз на разни стоки 32.346 тони; остварено 941.659 
тон километри; и со тоа својот годишен оперативен 

план го исполни со 94,1%, а финансовиот план ед 
95,8%. 

Оствари е вкупен приход 67,314.101 дин., оства -
рен доход 13,209.756 дин., личен доход на работни-
ците изнесува 13,370.684 дин. Значи дека е оства-
рено негативен доход за 160.928 дин. к ф е покризн 
од резервниот фонд на претпријатието. 

Претпријатието обврските спрема заедницата ги 
извршуваше уредно. „ (103) 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РУЕН" — КРИВА ПАЛАНКА 

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

Ѕ ои Назив на позине јгта а* о • 
Износ 

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

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

1. Основни средства 5,696 
средства 

1. Основни средства 5,696 
средства 

2. Инвестиции во тек — 1. Фонд на основните средства . . . 3,808 
3. Издвоени средства и други инвес- 2. Инвестиционен кредит за основни 

522 тициони средства 1,593 522 
3. Разни фондови 1,045 

Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-
1,366 ње на инвестициите 1,366 

4. Вкупни обртни средства 8,077 5. Извори за финансирањето на ин-
вестициите . . _ 

В. Средства во пресметка и друга -

актива Б. Извори на обртните средства - -

5. Купувачи и други побарувала . . 10,744 6. Банка — кредит за обртни средства 5,450 
6. Друга актива — 7. Фонд на обртните средства . . . . 2,605 6. Друга актива 

8. Инвестиционен кредит за обртни 

/ средства . 
/ 9. Пасивни временски разграничувања 

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

У 10. Добавувачи и други обврски . . . 11,319 
/ 11. Друга пасива . , 

В К У П Н О : 26,115 В К У П Н О : 26,115 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО - „ЃУЕН", КРИВА ПАЛАНКА 

ВО 1957 ГОДИНА 

Претпријатието имаше недовршени градежни 
објекти пренесени од претходната година, а покрај 
тоа, по пат на лицитации обезбеди доволна работа 
за „1957 год. Обезбедениот плански задаток беше 
нормален спрема развиениот капацитет на работа-
та и градежната механизација на претпријатието. 
Планот за работа на претпријатието беше исполнет. 

Една:од основните тешкотии во работата на 
прешриЈат^ето беше што некои инвеститори не ја 
обезбедуваа навреме потребната .градежна доку-
ментација: многу - градежни елаборати беа неком-
плетни. Поради тоа ненормално се одвиваше град-
бата и дојде до задоцнување на некои градежни 
објекти." Еде« дел од инвеститорите недоволно водеа 

сметка за своите финансови средства, а особено оние 
инвеститори што во текот на градбата вршеа из-
весни измени во плановите: к а ј нив имаше недо-
стиг на средства за подмирување на своите обврски 
кон претпријатието. 

Кредитирањето на претпријатието од страна до 
Комуналната банка беше недоволно затоа имаше 
појава претпријатието да не ги исполнува навреме 
своите обврски кон своите поверители.. 

Работата на самоуправните органи во текот на 
годината дојде до особен израз; Тие се покажаа ка-
ко способни во управувањето на претпријатието. 

Претпријатието на крајот на годината покажа 
недоволен доход за покривање на заштитениот пла-
тен фонд. Тоа дојде поради наголемување на некои 
обврски; од друга страна многу од градежните об-
јекти во текот на годината беа предадени во упо-
треба и <?о__таквите инвеститори беа направени 
конечни ситуации. (65) 
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Б И Л А Н С 
НА ОПШТАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА „ЗЕЛЕН ВИР", С. ОРИЗАРИ, ШТИПСКО 

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

V а, Назив на позицијата си о 
Износ 

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

во ООО диц. 

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

1. Основни средства 10,586 
средства 

2. Инвестиции во тек 11,165 1. Фонд на основните средства . . . 7,030 
3. Издвоени средства и други инвес-

3,528 
2. Инвестиционен кредит за основни 

3,555 тициони средства 3,528 3,555 
3. Разни фондови . 3,255 

Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

15<753 
ње на инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства 15<753 5. Извори за финансирањето на ин-
вестициите 11,165 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 16,557 6. Банка — кредит за обртни средства 35,063 
в. Друга актива 3,516 7. Фонд на о о р т н т е средотза . . . . 537 в. Друга актива 

8. Инвестиционен кредит за обртни 
/ 

/ 9. Пасивни временски разграничувања — 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 450 / 11. друга пасива 50 

В К У П Н О : 61,100 В К У П Н О : 61,105 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Општата земјоделска задруга „Зелен вир" е. 
Оризари — Кочани, е основана на 8-Х-19оЗ год. под 
име О^З „Нов живот". Запишана е во регистарот на 
земјоделските задруги за Кочани, Берово, Делчево, 
Кочанска и Малешевска околија под бр. 3/ на Ок-
ружниот стопански суд во град Штип. 

Задругата ги има следните дејности: 1; земјо-
делие, машински возен парк, 3) трговија со инду-
стриски стоки, 4) откуп на земјоделски производи, 
5) угостителство и б ) кино. 

Поради слабата организација и финансиска не-
среденост задругата во текот на 1957 год. беше ста-
вена под принудна управа од страна на Народниот 
одбор на општината Кочани. Управата успеа да ја 
среди до некаде. 

Поради поекономичното работење во првото по-
лугодие на работната 1957 год. и поранешните ра-
ботни години задругата на крајот на 1957 год. по-
кажа негативен финансов резултат кој изгледа 
овака: 

1. загуба од земјоделие — — 175.959 дин. 
2. загуба од маш. возен парк — 506.794 „ 
3. загуба од кино сала — — — 544.558 „ 
4. загуба од тргов. со инд. стоки 167.127 „ 
5. загуба од откуп на земјодел-

ски производи — — — — 82.930 „ 
6. загуба од угостителство — — 521.278 „ 

7. загуба од непокриен^ вонред-
ни расходи — — — — — 1,972.693 

Вкупно загуба во 1957 год. — п 
8. укалкулирал личен доход — 2,40/.44/ 

9. негативен доход — — — — 1ДУО.102 м 
10. негативниот доход се покрива 

од резервниот фонд — — — 904.605 п 

Останува непокриен негати-
вен доход — — — — — 590.497 т 

Вкупно загуба по дејности — 1,998.646 „ 

11. вкупната загуба што се пока-
жува во раоотната 1957 год. 
треоа да се намали за допол-
нително утврдените вонредни > 
расходи над вонредните при-
ходи од поранешните работни 
години што изнесуваат — — 1,680.863 џ 

12. останува- стварна загуба за 1957 2,290.476 „ 
13. остварена загуба во I пол. 1957 1,322.724 „ 
14. пресметан резервни фонд за 

1957 година — — — — — 902.672 
15. остварена загуба во II полу-

годие на 1957 година — — 65.080 п 

Загубата во II полугодие на 1957 год. е оправ-
дана. Таа е резултат од намалената цена на семен-
ската пшеница „Сан Пасторе" (намалената вредност 
изнесува 87.827 дин.). До колку за оваа вредност 
Народниот одбор на Кочанска општина даде регрес 
во 1958 год., таа ќе биде вонреден приход од пора-
нешни години во 1958 год. 
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Загубата во работната 1957 год. доаѓа и од тол 
што задругата има неггсжриена загуба од поранешни 
години (со плаќање на пенали, казни, затезни ка-
мати и.други трошоци) во износ од 531.213 дин.. 
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За да се среди финансиската положба во задру-
гата нужно е Народниот одбор на Кочанска општа-
на да ќ даде на задругата бескаматен санационен 
кредит во износ од 6,000.000 дин. . (70) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Актива 

Б И Л А Н С 
НА ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИ ЈА ТИЕ „КУЛТУРА", СКОПЈЕ 

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

5 Назив на позицијата (X о 
Износ 

во ООО дин. 
«=* 'о 4) о. О- \о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

" 1. Основни средства 7,169 средства 

2. Инвестиции во тек . • — 1. Фонд на основните средства . . . 7,169 
3. Издвоени средства и други инвес-

8,687 
2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства . . . . . . . . 8,687 средства . . . » — 
3. Разни фондови . 16,507 

В. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

139,587 
ње на инвестициите . . . . . . . — 

4. Вкупни обртни средства 139,587 5. Извори за финансирањето на -ип-

В. Средства во пресметка и друга — 

актива В. Извори на обртните средства 

б. Купувачи и други побарувања . . 39,828 6. Ванка — кредит за обртни средства 144,311 
Друга актива 1,349 7. Фонд на обртните средства . . . . 740 

Инвестиционен кредит за обртни 
/ — 

/ 9. Пасивни временски разграничувања 81 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 26,911 / 11. Друга пасива 901 

В К У П Н О : 196,620 В К У П Н О : 195,620 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА* РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Издавачкото претпријатие „Култура" е форми-
рано од ЦК на СКМ {во 1945 година, со задача да 
издава политичка, марксистичка и уметничка ли-
тература. До 1951 година претпријатието беше план-
ски раководено од ЦК на СКМ, кога беше ставено 
под ликвидација и помина под планско раководење 
на Народниот одбор на град Скопје. 

Издавачката дејност на претпријатието во 1957 
година забележува виден напредок во споредба со 
1956 година. Тоа пред се се однесува на подобрата 
и {поправилна ориентираност, навременото плани-
рање и експедитивност а во-работењето. Меѓутоа, 
остануваат и некои работи што во 1958 година ба-
раат свое подобро решение, како што се системот 
на дотирањето, проблемот на преведувачите од гер-
мански и потребни простории како за работа на 
издавачкиот персонал во претпријатието така и за 

другите служби. Донесен е перспективен издавачки 
план за 4 години, со кој е дадена јасна и конкретна 
издавачка ориентација на уредништво^. Со тоа е 
обезбедено време за преведување на поголемите и 
потешки дела како и за нивно редактирање. Во те-
кот на 1957 година претпријатието објави 16 изда-
нија. Споредувајќи го . годишниот план со списокот 
на излезените изданија, може да се заклучи дека 
некои изданија набележани во планот ги нема во 
списокот на отпечатените изданија, а некои пак од 
излезените отсуствуваат во годишниот план. Тоа 
се однесува на вонредните изданија по случај про-
славата на 40-годишнината на Октомвриската ре-
волуција. ' ' * 

Покрај издавачката дејност претпријатието има 
и сопствена' книжарска мрежа на територијата на 
НРМ, која во 1957 год. се прошири на 19 продав-
ници. Ангро-одделението многу повеќе го прошири 
својот обем на работа во однос на 1956 год. 
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Планираниот промет од 350,(>00.000 дил. е оства-
рен со 386^412.000 дин., односно планот е натфрлан 
со 10%. 

Остварената добивка од 21,114.877 дин. е распре-
делена како следува: 1) Републички фонд за уна-
предување на издавачката дејност 4,380.650 дин.. 
2) Отстапен данок на добивката за (инвестиционен 
фонд на претпријатието 4,380.651 дин., 3) Законски 
обврски од добивката 2,658.232 дин., 4) Плати од до-
бивката со придонесите 3,949.603 дин., 5) Општестве-

ни инвестициони фондови 962.692 дан., 6) Средства 
за самостојно располагање на хфетпри јатието 
2,437.932 дан., 7) Дел од добивката за буџетите 
1,954.394 дин. и 8) За сојузниот буџет и за фондо-
вите на федерацијата 390.723 дин. 

Сите обврски на претпријатието спрема опште-
ствената заедница што произлегуваат од распоре-
дот на добивката се измирени во целост и во закон-
скиот срок. Ц?8) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АВТО БУ СКИ СООБРАЌАЈ, СКОПЈЕ 

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

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

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства . . < 

Б. Обртни средства 

4 Вкупни Обртни средства . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

В К У П Н О : 

216,516 
37,095 

26,319 

4Г, 302 

21,188 
15,222 

363.642 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 166,922 
2. Инвестиционен кредит за основни 

средства „ 86,689 
3. Разни фондови . . . . . . . . 30,714 
4. Долгорочен кредит за финансира-

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

вестициите — 

Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 39.924 
7. Фонд на обртните средства . . . . 9,971 
8. Инвестиционен кредит за обртни 

средства . * — 
9. Пасивни временски разграничувања — 

В, Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

10. Добавувачи и други обврски . . . 29,422 
11. Друга пасива 

В К У П Н О : 363,642 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА . 
ВО 1957 ГОДИНА 

Претпријатието за автобуски сообраќај во 
Скопје е основано на 17-1-1948 год. со задача да вр-
ши автобуски превозни услуги на населението во 
градот и блиската околина која гравитира кон гра-
дот. Во текот на 1957 год. претпријатието работеше 
со девет автобуски линии на релација во должина 
од 86 км. 

Народниот одбор на општината „Саат Кула" — 
Скопје со свое решение б<р. 18&61/57 год. го става 
претпријатието во принудна управа поради непра-
вилното раководење од страна на Работничкиот со-
џет т. е. појавен негативен доход. 

Во 1957 год. остварен е вкупен приход во износ 
од 214,877.376 дин. 

Остварен доход — — — — 40,500.905.— 
Непокриен доход — — — — 14,109.798.— 
Платите на работниците и службениците се ис-

платувани 100% во висина на тарифни ставки. 
До нешжривање на личен доход (плати) е дој-

дено поради тоа што возниот парк е застарен, така 
што по инвентарната книга се водат 57 возила, а се 
исправни само 28 автобуса со кои се вршеше пре-
возот. 

Во текот на 1957 год. во претпријатието работеа 
просечно 239 работници и службеници. (Д8) 
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Б И Л А Н С 

НА „СЕМЕ-ВАРДАР" РЕПУБЛИЧКИ ЗАДРУ ЖЕН ДЕЛОВЕН СОЈУЗ ЗА ПОЛОДЕЛСТВО 
И СЕМЕНАРСТВО, СКОПЈЕ 

Актива на ден 31-ХН-1957 година П а с и в а 

Ѕ а. Назив на позицијата 0-4 О 
Износ 

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

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

49,464 

13,233 

* 

47,818 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

28,751 

20,742 
25,333 

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

220,358 
4,533 

6. Банка — кредит за о б р т и средства 
7. Фонд на обртните средства . . . . 
8. Инвестиционен кредит за обртни 

212,472 
. 1.978 ' 

/ средства . . . . . . 
9. Пасивни временски разграничувања И 

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

11. Друга пасива 
45,278 

871 

В К У П Н О : 335,406 В К У П Н О : 335,406 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ДЕЛОВНИОТ СОЈУЗ „СЕМЕ-ВАРДАР', 

СКОПЈЕ ВО 1957 ГОДИНА 

Сојузот е формиран на основачкото собрание • 
одржано на 25-У-1957 г. ио иницијативата на око-
лиските задружни деловни сојузи во НРМ, прифа-
тена од страна на Главниот задружен сојуз. Кон 
него е припоено бајатото претпријатие „Семе-Вар-
дар" — Скопје со сета актива и пасива. 

Основаното и правилата на Сојузот се одобрени 
од Одборот за стопанство при Извршниот совет на 
НРМ со решение УОС бр. 3 од 26-УИ-1957 год. а е 
регистриран при Окружниот стопански суд во 
Скопје со решение Фи бр. 552/57 год. 

Основна цел и задача на Сојузот е да работи на 
унапредувањето на пол одел ството и семенарството 
>?о нашата Република преку деловни странки, од-
носно со своите членки и др. организации, како и 
за развивање на социјалистички односи на село. 

Во своето дејствување Сојузот, како главен но-
сител на акционата програма за ширење на високо 
припоени пшеници и хибридна пченка, успеа во 
есенската и пролетната кампања да обезбеди терен 
и сеидба на околу 120 вагони италијански сорти 
пшеница и околу 40 вагони хибридна пченка. По-
себео се пласирани и околу 150 вагони житни се« 

миња од останатите житни култури од домашно 
производство. Исто така, по однос на примената на 
агротехнички мерки има пласирано околу 9.000 то-
ни вештачки ѓубрива и други средства за заштита 
ва растенијата. Покрај наведените материјали, има 
пласирано уште и градинарски семиња, фуражни 
и травни околу 100 тони. Имаше организирано и 
производство на посведочен материјал,"особено лозни 
калеми, од кои се реализирани 1,700.000 парчиња. 

Вака реализираниот промет е скоро за 50% по-
голем од оној во 1958 година. 

Сојузот работеше со 8,08% просечен рабат, што 
во однос на 1958 год. е помал за 3%. 

Учеството на трошоците во реализацијата из-
несува 5,30%, додека во 1956 год. изнесуваше 7,40%. 
Тоа значи дека и тука има осетно намалување на 
трошоците. 

Сојузот има постигнато реализација во износ 
од 511 милиони' динари. Вкупен приход 44,449.000 
дин. и доход 25,543.000 дин. кој доход е распределен 
за покривање на личните доходи во износ од 
12,850.000 дин. и останатиот износ е внесен во соп-
ствените фондови. 

Општо земено, Сојузот во 1957 год. успеа да се 
консолидира и организациски да се среди, а во 
своето работење постигна добар финансиски ре-
зултат. (83) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН ЗА ТЕКСТИЛ „ПОЛЕТ" — СКОПЈЕ 

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

3 а Назив на п о з и ц и ј а А« о 
Износ 

во ООО дин. 3 о. Назив на позицијата О. ХО 
Износ 

во ООО дин. 

А, Основни и издвоени средства А. Извори && основните и издвоените 

1. Основни средства 216 
средства 

1. Основни средства 216 
средства 

2. Инвестиции во тек / 1. Фонд на основните средства , « . 216 
3. Издвоени средства и други инвес- 2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства 904 средства . . . — 

3. Разни фондови 1,637 
Б. Обртни сре д ства - 4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства 10,698 5. Извори за финансирањето на ин-
вестициите — 

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

5. Купувачи и други побарувања . . — 6. Банка — кредит за обртни средства 7,743 
6. Друга актива . . — 7. Фонд на обртните средства . . . . 261 

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

/ 9. Пасивни временски разграничувања 

/ В. Извори на средствата во 

/ пресметка и друга пасива 

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 1,664 / И. Друга пасива 297 

В К У П Н О : 11,818 В К У П Н О : 11,818 

Б И Л А Н С 
НА СЛАТКДРСКИОТ ДУЌАН „КАЛИНКА", СКОПЈЕ 

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

3 о. Навив на позицијата >о 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства . . . . . . . 

Б. Обртни средства 

4: Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . 
6. Друга актива 

Износ 
во ООО дин. 3 а Назиз на позицијата СХ ХО 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

Износ 
во ООО дин. 

606 

655 

418 

27 
3,296 

606 

$61 

825 
964 

1,589 
157 

В К У П Н О : 5,002 5,002 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА СЛАТКАРСКИОТ ДУЌАН „КАЛИНКА", 

СКОПЈЕ, ВО 1957 ГОДИНА 

Во текот на 1957 год. нашето претпријатие-ду-
ќан оствари промет во износ од 20,979.475 дин., на-

правени трошоци во износ од 15,583.240 дин., за ли-
чен доход 5,189.982 дин., за фондови 206.273 дин. 

Планиран промет во 1957 год. 20,000.000 дин., 
остварен промет 20,979.475 дин. или во процент 
остварено 101%. 

Запослена работна рака во текот-на годината 
во просек 27 работници и службеници. (80) 

Б И Л А Н С 

А к т и в а 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАРОДЕН МАГАЗИН", СКОПЈЕ 

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

Ѕ а Назив на позицијата &« о 
Износ 

во ООО дин. 5 а Назив на полицијата а. о 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства . . . . . . . . 3,173 
средства 

2. Инвестиции во тек — • 1. Фонд на основните средства . . 3,173 
3. Издвоени средства и други инвес- 2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства 10,410 средства — 

3. Разни фондови . 4 22,167 
Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

6,990 
ње на инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства 6,990 5. Извори за финансирањето на ин-
— 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 7,876 6. Банка — кредит за обртни средства 117,801 
6. Друга актива 148,140 7. Фонд на обртните средства . . . . 1,975 

8. Инвестиционен кредит за обртни 
/ средства — 

/ 9. Пасивни временски разграничувања 4,060 

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

/ / 

10. Добавувачи и други обврски . . . 27,413 / 11. Друга пасива — 

В К У П Н О : 176,589 В К У П Н О : 176,589 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

Трговското претпријатие „Народен магазин" — 
Скопје е основано со решение на Градскиот наро-
ден одбор — Скопје под бр. 23585 од 31-ХИ-1953 г. 

Претпријатието работи како трговско претпри-
јатие на мало од универзален карактер како е и 
регистрирано. 

Планот на претпријатието во износ од 576.000.000 
дин. е реализиран во износ од 612,433.000 дин. По-
веќе се остварени 36,433X00 динари. 

Во текот на 1957 год. претпријатието користеше 
постојани обртни средства 99,776.000 дин. и допол 
нителни 18,025.000 дин. кои ги задоволува потре-
бите за неговото нормално работење. 

Коефициентот на оцрнувањето на средствата во 
1957 год. изнесува 5,2, додека во 1956 год. изнесу-
ваше 4,8. 

Зголемувањето на коефициентот и на прометот 
се должи на подобрената организација на претпри-
јатието, залагањето на колективот, спроведувањето 
на решенијата на управниот одбор и работничкиот 
совет, (набавка на квалитетни стоки, подобар и ин-
тересен асортиман и др.). 

Вкупниот приход во 1957 г. изнесуваше 75,929.707 
дин. од кои се покриени материјалните трошоци и 
платниот фонд. Во инвестициониот фонд на прет-
пријатието се има издвоено износ од 10,269.000 дин. 

Обврските на претпријатието спрема опште-
ствената заедница се исполнети во целост и во за-
конскиот срок. • • (96) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИТОЛА" — БИТОЛА 

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

Ѕ а Назив на позицијата а. о 
Износ 

во ООО дин 2 а. Назив на позицијата 
Ри хо 

Износ 
во ООО дин. 

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

1. Основни средства 1.492,917 
средства 

1. Основни средства 1.492,917 
средства 

2. Инвестиции во тек 18,013 1. Фонд на основните средства . . . 1.461,820' 
3. Издвоени средства и други инвес- 2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства 113,362 средства 31,097 
3. Разни фондови 119,382 

Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

41,858 
ње на инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства 41,858 5. Извори за финансирањето на ин-
вестициите 18,013 

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

5, Купувачи и други побарувања . . 9,148 6. Банка — кредит за обртни средства — 

6. Друга актива 5,479 7. Фонд на обртните средства . . . . 23,827 6. Друга актива 
8. Инвестиционен кредит за обртни 

/ средства 
/ 9. Пасивни временски разграничувања 5,340 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 3,225 / 11. Друга пасива 18,073 

В К У П Н О : 1.680,777 В К У П Н О : 1.680,777 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЦЕНТРАЛА — ТИТОВ ВЕЛЕС 

на ден 31-ХН-1957 годи иа П а с и в 

* о* 
сх СХ о 

Назив на позицијата Износ 
{во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

. 40,547 
4,902 

4,810 

4828 

15,645 
275 

В К У П Н О : 71,007 

«=с о 
СЈ А. Ои о 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите . 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

40,547 

5,339 

4,902 

1,863 

872 

14,131 
3,353 

В К У П Н О : 71,007 
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Б И Л А Н С 
НА ШУМСКО ИНДУСТРИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ,ЈВ. КИДРИЧ" — КОЧАНИ 

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

5 а. Назив на позицијата Ои о 
Износ 

во ООО дин. Ј5Ј. Назив на позицијата Износ 
во ООО дин« 

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

1. Основни средства . . . . . . . . 85,278 
средства 

2. Инвестиции во тек . . . . . . . 6,151 1. Фонд на основните средства . . . 40,568 
3. Издвоени средства и други инвес- 2. Инвестиционен кредит за основни • / • 

тициони средства 20,212 средства . 6,151 
3. Разни фондови 24,731 

Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира- . 
44,710 

Б. Обртни средства 

66,761 
ње на инвестициите 44,710 

4. Вкупни обртни средства . . . . 66,761 5. Извори за финансирањето на ин-
вестициите — 

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

б. Купувачи и други побарувања . . 26,950 6. Банка — кредит за обртни средства 61,498 
в. Друга актива.. . 6,898 7. Фонд на обртните средства . . ^ * 16,892 

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

/ 9. Пасивни временски разграничувања — 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 12,708 / 4,992 

В К У П Н О : 212,250 В К У П Н О : 212,250 

Б И Л А Н С 
НА ПЕЧАТНИЦАТА „КИРО ДАНДАРО" — БИТОЛА 

А к т и в а на ден 31-ХП-1957 година Н а е м в а 

Ѕ о. Назив на позицијата а, о -
Износ 

во ООО дин 3 а Назив на позицијата ех >о 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 9.072 
средства 

2. Инвестиции во тек 10.934 1. Фонд на основните средства . . . 8.391 
3. Издвоени средства и други инвес- 2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства . 1.593 средства. 
3. Разни фондови . ^ 3,183 

В. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-

4. Вкупни обртни средства 23,783 
ње на инвестициите . . . . . . . —• 

4. Вкупни обртни средства 23,783 5. Извори за финансирањето на ин-
вестициите 11,615 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 6,628 6. Банка — кредит за обртни средства 6,130 
б- Друга актива 1,102 7. Фонд на обртните средства . . . . 11,032 

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

/ 9. Пасивни временски разграничувања 292 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 11,685 / И. Друга пасива 784 

В К У П Н О : 53,112 В К У П Н О : 53,112 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН ЗА ИНДУСТРИСКИ СТОКИ „ВКУС 

на ден 31-ХИ-1957 година 
СКОПЈЕ 

П а с и в а 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

в* о4 
СЈ 
а. хо Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

В К У П Н О : 

210 

1,428 

17,084 

103 

18,82.5 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

Б. Извори на обртните средства 

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

средства - . . 
9. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

210 

2,086 

12,988 
89 

129 

3,323 

18,̂ 25 

Б И Л А Н С 
НА СТОПАНСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЛОЗАРСТВО „ЛОЗАР" — КУМАНОВО 

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

2 си Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 5 Назив на позицијата СХ "ЧО 

Износ 
во ООО дин. 

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

1. Основни средства 21.487 
средства 

1. Основни средства 21.487 
средства 

2. Инвестиции во тек 50.096 1. Фонд на основните средства . . . 16.663 
3. Издвоени средства и други инвес- 2. Инвестиционен кредит за основни 

тициони средства 1.182 средства 4.802 
3. Разни фондови . . . 1.188 

Б. Обртни средства 4. Долгорочен кредит за финансира-
ње на инвестициите 50.118 

4. Вкупни обртни средства 7.866 5. Извори за финансирањето на ин-
вестициите — 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 4.226 6. Банка — кредит за обртни средства 5.911 
6. Друга актива 896 7. Фонд на обртните средства . . . . 2.660 

8. Инвестиционен кредит за обртни 
/ средства — 

/ 9. Пасивни временски разграничувања — 

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

/ 10. Добавувачи и други обврски . . . 3.981 / 11. Друга пасива 430 

В К У П Н О ; 85.753 В К У П Н О : 85 753 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-1-1958 год. под рег. бр. 75/55 е запишано след-
ното: фирмата на Градското претпријатие за про-
изводство и обработка на тутун „Херој Борка Ле-
вата" од Прилеп се менува и ќе гласи: Земјодел-
ско стопанство за производство и обработка на ту-
тун „Борка Левата" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 11/58. (161) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-1-1958 год. под рег. бр. 39 е запишано следното: 
покрај трговија на мало со железарска и метална 
стока, земјоделски машини и алати, велосипеди, ма-
шини за шиење и прибор Дуќанот број 1 од Прилеп 
во состав на Трговското претпријатие „3 ноември" 
— Прилеп ќе врши и промет со електрични мате-
ријали, саати и ради сепарати на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 33/58. (162) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
Ѓ дека во регистарот на стопанските организации на 

18-ХП-1957 год. под рег. бр. 39/55 е запишано след-
ното: дејноста на Трговското претпријатие „3 ноем-
ври" во Прилеп се проширува и со промет со елек-
трични материјали, саати и радиоапарати. 

Од Окружниот стопански: суд во Битола, Фи 
бр. 711/57. (163) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1Х-1957 год. под рег. бр. 1/56 е запишано след-
ното: се проширува дејноста на Трговското прет-
пријатие „Вишна" од Битола и неговите продав-
ници број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, сите со седиште 
во Битола, и ќе гласи: промет со преработки врз 
база на шеќер и какао, жито и мелнички произ -
води, животни прехрани, овошје и зеленчук, месо, 
жива стока, рогозина, трска и грнчарија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 608—618/57. (183) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува, 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-УШ-1957 год. под рег. бр. 20/56 е запишано след-
ното: дејноста на Претпријатието за производство 
на мелен пипер „.Спасе Ристевски" во е. Кравари — 
Битолско се проширува и со откуп на индустриска 
пиперка и оризова арпа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 593/57. (184) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
Ѕ-1Х-1957 год. под рег. бр. 74/55 е запишано консти-
туирањето на Хотелско угостителското претприја-
тие „Црвена ѕвезда" во Кичево, со дејност: хотел-
ски и угостителски услуги (}еите врсти на храна и 
пијалоци) и продажба на цигари и кибрит. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 620/57. (185) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
У-1Х-1Уо/ год. од рег. бр. 74 е избришана Биљар-
салата во Кичево во состав на Претпријатието „Цр-
вена ѕвезда" од Кичево, бидејки престана со своето 
раоотење. 

о д окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 617/57. . (186) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
»-А-1УО/ год. од рег. Ор. 3(5/5о е изоришана Продав-
ницата број 4 во Кичево во состав на Трговското 
претпријатие „Нама Пролет" од Кичево, бидејќи 
престана со своето раоохење. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 62//5У. . (187) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
1 /-1Х-лУо/ год. од рег. Ор. 36/оа е Јроршнана Про-
давницата орај 3 во Ј^ичево во состав на Трговското 
претпријатие „Нама Пролет" од Кичево, бидејки 
престана со своето раоотење. 

Од окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 6^0/0/. (148) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
&-А-Ј.Уо / год. од рег. бр. 1/5/ е избришано ушета-
латерското претпријатие „извор" од кичево, би-
дејки престана со своето раоотење. 

Од окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 60//58. (Ш) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
И-Х-1У0/ год. под рег. Ор. бо/оо е запишано следното: 
Претпријатието за услуги „Услуги" од -капчево, од 
8-А-ХУО/ год. престана со своето работење. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. боб/57. (190) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
8-Х-1УО/ ГОД. ОД рег. бр. 1/5/ е избришан Погонот 
за сточарство во Ј^есен на Деловниот задружен со-
јуз „Преспа" — Ресен, бодејќи од 8-Х-195/ год. пре-
стана со своето работење. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 647/57. (191) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
6-Х-1957 год. од рег. бр. 1/57 е избришан Погонот за 
овошје и зеленчук — Ресен на Деловниот задружен 
сојуз „Преспа" — Ресен, бидејќи од 8-Х-1957 год. 
престана со своето работење. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 648/57. (192) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека од регистарот на стопанските организации на 
6-Х-1957 год. од рег. бр. 1/57 е избришан Погонот 
за заштита на земјоделството во Ресен на Делов-
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ки от задружен сојуз — Ресен, бидејќи од 8-Х-1957 
год, престана со своето работеше. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 649/57. (193) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 227, на страна 651 е запишано следното: 
Јанко Анчевкжи, досегашен директор на Фабриката 
за огноотпорни материјали „Оилика" — Гостивар, е 
разрешен од должност и му престанува правото 
Фабриката да ја потпишува. 

Согласно со' решението' на Народниот одбор на 
општината Гостивар бр. 13712 од 21-ХН-1957 год. за 
директор на Фабриката е назначен Александар Ри-
стовски, кој Фабриката заедно со Томе Бислимо в -
ски, шеф на сметководството, и Дуцевски: Ѓоре, Фа-
бриката ќе ја потпишува во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 58/58. (230) 

ИСПРАВКА 

Во „Службен весник на НРМ" бр. 32 од 29 ок-
томври 1958 год. во Огласниот дел;, на страва 491, во 
објавениот оглас под огласен број 182 називот на 
задругата треба да гласи: „Овоштаро-градинарска 
задруга „Овоштар" — Струга". 

Од Редакцијата 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување во Бор на име Ратка ѓор-
ѓиовска, е, Градец — Скопско. (1658) 

Свидетелство за завршен I клас през 1954 год, 
издадено од Работничката гимназија „Браќа Мила-
динови" — Скопје на име Петре Стојан Тодоровски, 
Скопје. ' (165:)) 

Здравствена легитимација бр. 162429, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Трајан Китан Кочовски, е. Драчево — Скопско. 

(1600) 
Оружен лист, издаден од СВР «— Скопје на 

име Богоја Стојан Антовски е. Ново Село — Скоп-
ско. (1661) 

Здравствена легитимација бр. 44688, на име Е ли-
савета Крстевска, ул. „Максим Горки" бр. 65 — Би-
тола. . 01652) 

Здравствена легитимација бр. 37956, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Василка Димева Ангеловска, е. Стругово — Би-
толско. (1663) 

Здравствена легитимација бр. 1128, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на име „Јосиф Георгиевски, ул. „Максим Горки" бр. 
142 — Титов Велес. (1664) 

Здравствена легитимација бр. 92179, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Андреја Т. Стојановски, е. Рогачево — Тетовско. 

(1665) 
Здравствена легитимација бр. 13939, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Љуба Трајанова Митревска, е. Кривогаштани 
— Прилеп. С1666) 

Здравствена легитимација бр. 39481, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Радован Трајановски, е. Доброште — Прилеп. 

(1667) 
Здравствена легитимација бр. 6312, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Љипљан на 
име Сали Иљаз Алури, Титов Велес. (1678) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување во Струмица на име Трај-
чо, Н. Георгиев, е. Петралинци — Струмица. (1670) 

Здравствена легитимација бр. 175204, (издадена 
ед Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Трајанка Васил ева Благоева, Орман — Окоп-
а о - (|1671) 

Здравствена легитимација бр. 69111, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Киро Петровски, Скопје. (1672) 

Работна книшка бр. 2850, серија бр. 033848, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Би 
тола на име Даница Крстевска, Битола. (1673; 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Љуби-
ца Русинова,, Скопје. (1674) 

Студентска легитимација бр. 1677, издадена од 
Земјоделско-шумарсжиот факултет во Скопје на 

'име Димитар Јанакиеески, Скопје. (1675) 
Свидетелство за завршен VII клас гимназија 

под бр. 20/58, издадено' од Гимназијата „Јосип Броз 
Тито — Битола на име Нада Милошева, Битола. 

(1676) 
Индекс бр. 823, издаден од Економскиот факул-

тет во Скопје на име Томислав Микулиќ, Скопје. 
(1677) 

Здравствени легитимации издадени од Заводот 
за социјално осигурување во> Скопје под бр. 94234 
и 94235 на име Зринка и Татјана Пешеви, Скопје. 

(1678) 
'Уверение за квалификуван работник — елек-

тричар под бр. 1554, издадено од Извршниот совет 
— Секретаријат за труд — Скопје на име Ил,о 
Трајко Троновски, е. Маџари — Скопско. (11679) 

Шоферска исправа бр. 874, издадена од СВР — 
Скопје на име Бранко Коле Кискинов, Скопје. 

(1680.) 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје на име Јелица 
Петрушева, Скопје. (1631) 

Здравствена легитимација бр. 8978, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на име 
Рефат Мурсели, ул. „Преспанска" бр. 2, Тетово. 

Здравствена легитимација бр. 10077, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Крста Бришкоска, е. Ерековци — Прилеп. (168?) 

Здравствена легитимација бр. 4574, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала во 
Кичево на име Селоска Филдеска, ул. „М. Тито" 
бр. 155 — Кичево. (1684) 
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Здравствена легитимација бр. 14313, издадена од 
Заводот за социјална осигурување — Гевгелија на 
име Фаик Ајдини, работник II градилиште „Пела-
гонија" — Гевгелија. (1685) 

Здравствена легитимација бр. 14936, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија 
на име Садик Ајдани, работник II градилиште „Пе-
лагонија" — Гевгелија. (1686; 

Работна книшка бр. 230 на име Раденко Си-
меонов Иванов, Градежно прет. ,Лелагонија" — 
Неготино. (1687) 

Работна книшка бр. 4157, на име Беадин Раман 
Ибраимовски, е. Кочи лари — Титоввелешко'. (1688) 

Здравствена легитимација бр. 3474, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Кичево на име Диме Стојановски, е. Вранештица — 
Кичево'. (1689) 

Здравствена легитимација бр. 12245, издадена од 
Заводот за социјално осигурувањево Бјелина наиме 
Тефик Мемедоски, е. Десово — Прилеп. (1690; 

Здравствена легитимација бр. 12247, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Бјелаша на 
име Шефик Мемедоски, е. Десово — Прилеп. (1691) 

Здравствена легитимација бр. 12248, издадена 
од Заводот за социјално' осигурување — Бјелина ни 
име Шефика М©медоски, е. Десово — Прилеп. 

(16920 
Работна книшка рег. бр. 23201, серија бр. 110247, 

издадена од Заводот за социјално осигурување — 
Сарајево на име демаил Абазоски, е. Беровец — 
Струга. (1693) 

Здравствена легитимација на име Халими Ра-
мадан е. Кочила ри — Титоввелешко. (1694) 

Здравствена легитимација бр. 15290 на име Ле-
на Петрова Дуј лапова, е. Нови Дојран Гевгелија. 

(1895) 
Здравствена легитимација на име Цвета Петро-

ва, ул. „Задругар" — Кавадарци. . (1696) 
Здравствена легитимација бр. 17026, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
име Ибраим Амедов, ул. „В. Доганџиски" бр. 39 — 
Штип. (1697) 

Здравствена легитимација бр. 9039, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала - -
Пробиштип на име Спасена Спасова, *с. Бучиште — 
Кочани. (1698) 

• Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Јордан 
Чакаловски, Скопје. (Ј1699) 

Свидетелство за завршено УШ одделениеј из-
дадено од Осмолетката „.Братство единство" во Де-
бар на име Реџеп Ербели, Скопје. (1700) 

Работна книшка бр. 5133, издадена од Бирото за 
посредување на трудот во Гостивар на име Решад 
Курто Куртовски, е. Скудрино — Тетовско. (1701) 

Здравствена легитимација бр. 19229, на име Ју-
гослав Пандовски, ул. „Баирска" бр, 40 — Битола. 

.(1702) 
Здравствена легитимација на име Петре Дуни-

маглоски, е. Годнеле — Прилеп. (1703) 
Здравствена легитимација бр. 12498, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на име Елица Радева, ул. „Родна Ивева" бр. 6 — 
Титов Велес. (17-01) 

Свидетелство бр. 67 од IV одделение основно 
училиште, издадено од училиштето е. Мажучиште 
на име Пеце Гогов Јовановски, е. Мажучиште — 
Прилеп. (1705) 

Здравствена легитимација бр. 24761, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на име Миле Горшев Чикоровски, е. Градско — Ти-
товвелешко. (1706.) 

Здравствена легитимација бр. 21628, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на име Илија Костовски, е. Лугунци — Титовве-
лешко. ()1707) 

Свидетелство под бр. НО за завршено IV одде-
ление на име Алиј^ Имери, слаткар во Ингија — 
Срем, ул. „Ленинова" бр. 2. (1708) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на име 
Радмила Радосава, евиќ, Скопје. (1709) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Атига 
Бислим Усеин, Скопје. (Ј1710) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Ше-
риф Сулеман Укшуни, Скопје. (1711) 

Здравствена легитимација бр. 42233, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Петруш Стојановски, Скопје. (1712) 

Работна книшка, издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Шефкет Насов 
Демировски, Скопје. (1713) 

Шоферска исправа „Д" категорија, издадена од 
Сообраќајниот отсек во Скопје на име Никола Ј1. 
Николовски, Скопје. (1714) 

Здравствена ле1гитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Горче Петров на име 
Али Осман Алиов, Горче Петров. (1715) 

Здравствена легитимација бр. 142573, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје н-1 
име Исмаил Ј. Рафуна, Скопје. (11716) 

Сообраќајна дозвола за возење бр. 1365, изда-
дена од Сообраќајната милиција — Скопје на име 
Умон Сулеман, Скопје. . (1717) 

Работна книшка бр. 17199/54 год., издадена од 
Бирото за посредување на трудот во Скопје на име 
Имерзат Хусеин Љутви, Скопје. 01718) 

Здравствена легитимација бр. 646, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Добре Шанковски, Скопје. (1719) 

Инвалидска исплатна книшка бр. 000869 на име 
Димко Спасе Сејдовски, е. Буково — Битолско. (1720; 

Здравствена легитимација бр. 656, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Трајко Миланов, Атанасоски, ул. „Пане Таке-
ски" бр. 2 — Прилеп. (1721) 

Здравствена легитимација на име Светислав 
Димитриевиќ, е. Табановце — Кумановско'. (1723) 

Здравствена легитимација бр. 16704, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Охрид на име 
Вера Николова Ставревска, е. Претор — Охридско!. 

Здравствена легитимација бр. 871115, издадела 
од Заводот за шцијално осигурување — Скопје на 
име Катерина Донева Грличкова, Скопје. (1725) 

Свидетелство за завршен И клас гимназија, из-
дадено од Училиштето „Владимир Назор" — Скопје 
на име Веса Миланова Крстева, Скопје. (172о) 
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Здравствена легитимација бр. 17199, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје пг 
име Наца Стефановиќ, Скопје. (1727) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Лазо 
Јовановски, Скопје. (1728) 

Возачка тракторска дозвола бр. 3472, издадена 
од СВР — Скопје на име Цветко Стоилков Камне-
новски, с. Кучевиште — Скопско. (1729) 

Здравствена легитимација бр. 114221, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Станче Јаким Стојановски, е. Вратница — Те-
товско. (Ј1730) 

Здравствена легитимација бр. 19245, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Куманово т 
име Кева Божиновска, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр, 59 — 
Куманово. (1731) 

Здравствена легитимација бр. 7790 на име Пате 
Мемедоска, ул. „.Усеин Алијоски" бр. 19 — Кичево. 

Здравствена легитимација бр. 24696, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на име 
Трпана Србиноска, ул. „Гоце Делчев" бр. 129 — Те-
тово. (1733) 

Здравствена легитимација бр. 14972, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Ерифини Георгиева, ул, „Цар Самуил" бр. 42 
— Битола. 01734) 

Работна книшка бр. 8189, серија бр. 036530, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот во Би-
тола на име Никола П. Петровски, ул. „Вриеле" 
бр. 8 — Битола. (1735) 

Свидетелство бр. 24 дел. бр. 172 за завршен IV 
клас гимназија, издадено од Школата „Браќа Ми-
ладинови" — Прилеп на име Павлина М. Панеска, 
ул. „Марксова" бр. 33 — Прилеп. (1736) 

Здравствена легитимација бр. 11040, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Охрид на 
име Славејко Б. Филжгчев, ул. „Јане Сандански" 
бр. 17 — Охрид. (1737) 

Здравствена легитимација бр. 11860, на име Гу-
ка тон Брахим, Ш градилиште „Бетон" — Титов 
Велес. (1733) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Титов Велес на 
име Гулер Адемова, ул. „Славко Давчев" бр. 7а •— 
Титов Велес. (1739) 

Свидетелство за завршено V одделение на име 
Љубица (Борис) Петрова, е. Ангелци — Струмица. 

(1740) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје ва име Ангеле 
Огненовски, е. Нова Брезица — Скопско. (1741) 

Возачка дозвола бр. 823/53 год., издадена од, 
Сообраќајната милиција во Скопје на име Јован 
Илиев Мраковски, Скопје. (1742) 

Здравствена легитимација бр. 80847, издадена 
-од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Стојанка Трај кова Спасова, е. Долно Соње — 
Скопско. . (1743» 

Здравствена легитимација бр. 49454, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Слободанка Здравкова, Скопје. (1744) 

Здравствена легитимација бр. 776, издадена г-д 
Заводот за социјално осигурување — Скопје В. ГХ. 
1950 на име Љубица Алексиќ, Скопје. (1743) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Беслм 
Исуф Бектеш, Скопје. (1716) 

Свидетелство за завршен II клас гимназија, из-
дадено од Осмолетката во Дебар на име Васил Г. 
Ѓурчевски, Скопје. (1747) 

Здравствена легитимација бр. 27061, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Џемо Муаремов, Скопје. (1748) 

Месечна книшка бр. 639, издадена од Дирек-
цијата на железниците во Скопје на име Ристо Ди-
митровски, Ѓорче Петров (1749) 

Здравствена легитимација бр. 199, издадена :ЈД 
Заводот за социјално осигурување — Куманово на 
име Бошко Јован Петковски, с. Олај е — Куманов-
ски. (Ј1750) 

Здравствена легитимација бр. 4092, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Крива Палан-
ка на име Митко А. Павловски, Кр. Паланка. (1751) 

Колска книшка бр. 7110 и возачка книшка бр. 
420 на име Мите Ангелов Павловски, ул. „Иво Ри-
бар Л1ола" бр. 4 — Крива Паланка. (1752) 

Здравствена легитимација бр. 5861, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Ѓоко Стамов, ул. „М. Тито" бр. 29 — Штип. (1753) 

Здравствена легитимација бр. 5863, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Зора Стамева, ул. „М. Тито" бр. 29 — Штип. (1754) 

Стопанска диплома на име Крум Тодоров, ул. 
„Благој Нечев" бр. 54 — Титов Велес. (1755) 

Здравствена легитимација бр. 22434, на име Вла-
дислав Војдановски, ул. „.Гоце Делчев" бр. 98 — 
Охрид. (1756) 

Здравствена легитимација бр. 18242, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Златана Кецкарова, ул. „Чингел Каракол" бр.. 
26 — Битола. (1757) 

Здравствена легитимација бр. 18243, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Добривоје Кецкаровски, ул. „Чингел Каракол" 
бр. 26 — Битола. (1758) 

Здравствена легитимација бр. 14049, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Филијала 
— Кичево на име Мирјана С. Стојаноска, ул. „15 но-
ември" бр. 28 — Кичево. (1759) 

Здравствена легитимација бр. 7018, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Демир Кадриов, ул. „Сл. Стојменски" бр. 43 — 
Штип. (1760) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Јордан 
Томоски, Скопје. (1761) 

Работна книшка бр. 6397/55 год. издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име 
Благоја Иван Боцевски, е. Долно Соње — Скопско. 

(176:;.) 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

за социјално осигурување — Скопје на име Ванге-
лија Курчиска, Скопје. (17СЗ) 

Здравствени легитимации, издадени од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје под бр. 59019, 
29753, 29754 и 29755 на име Мемед, Исмета, Бајрам 
и Ибадет Мемедови, од Скопје. (1764) 
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Матурско свидетелство бр. 544, издадено од 
Машката гимназија ,Дветан Димов" — Скопје на 
име Светолик Ристовски, Скопје. (1763» 

Студентска легитимација бр. 1324, (издадена од 
ВИШ — Скопје на име Вера Гулевска, Скопје. (1766) 

Работна книшка бр. 22383/54 год., издадена од . 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име 
Трајанка Тарапанова, Скопје. (17ѓ>7) 

Здравствена легитимација бр. 164383, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Љуба Стојчева, Скопје. (1738) 

Свидетелство за завршен II клас гимназија, из-
дадено од Вечерната гимназија — Скопје на име 
Цвејо Васо Џакула, Скопје. (1769) 

Дозвола за носење на оружје бр. 1626, издадена 
од СВР — Охрид на име Ѓорѓија Ристев Ристевски, 
е. Мраморец — Охридско. (1770) 

Здравствена легитимација бр. 36721, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Сел а фи ја Павлова Марковска, ул. „Стив На-
умов" бр. 121 — Битола. (1771) 

Здравствена легитимација бр. 15756, на име Ја-
ким Иван Спиркоски, ул. „Цане Илиески" бр. 16 — 
Прилеп. (1772; 

Здравствена легитимација бр. 11997, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на име Георги Колев Цветковски, ул. „Никола Т*-
сла" бр. 16 — Куманово'. (1773) 

Здравствена легитимација бр. 2149, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на име 
Ангелко Давидовски, ул. „ЈНА" бр. 3 — Тетово. 

(17/4) 
Здравствена легитимација бр. 2145, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Тетово на имо 
Илко Давидовски, ул. „ЈНА" бр. 3 — Тетово. (1775) 

Здравствена легитимација бр. 11171, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Шаип Амди Абас, Скопје. (1773) 

Индекс бр. 1741, издаден од Техничкиот факул-
тет во Скопје на име Тиме Мрџанов, Скопје. (1777) 

Здравствена легитимација бр. 20073, издадела 
од Заводот за социјално осигурување — Тетово на 
име Хава Сулејмана Халими, е. Порој — Тетовско. 

(1778) 
Здравствена легитимација бр. 246, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Кочани на име Ванчо Александров Ѓорѓиев, ул. 
„Анче Пенов" бр. 12 — Кочани. (1779) 

Здравствена легитимација бр. 20830, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Испостава 
— Кратово на име Слободанка П. Гинева, Кратово. 

(1780) 
Здравствена легитимација бр. 1857, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на 
име Марјана Котева, е. Нов Дојран — Гевгелија. 

(1731) 
Сообраќајна дозвола бр. 1246, издадена од СВР 

— Скопје на Ауто-мото друштво „Победа" — Горче 
Петров. (1732) 

Работна книшка бр. 1095/57 год. на име Мурат 
Јашари, ул. „391" бр. 9> — Скопје. (1822; 

Здравствена легитимација бр. 7008, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала 
Пробиштип на име Ангел Цветков, е. Дубровница 
— Кумановско. (1784) 

Здравствена легитимација бр. 4164, на име Кр-
•г.те Бушиновски, ул. „Маршал Тито" бр. 141/1 улаз. 
8 стан — Битола. (1785) 

Работна книшка бр. 5809, серија бр. 083755, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Димче Делчо Јосифовски, ул. ,,Орце 
Николов" бр. 12 — Куманово. (1786» 

Работна книшка бр. 1560, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Ресен на име Томе 
Ѓорѓиев Милевски, е. Језерени — Ресен. (1737) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Ресен на име Абдула 
Имеровски, Скопје. (1783) 

Колска книшка бр. 1444, издадена од Сообра-
ќајната милиција во Скопје на Трговското претпри-
јатие „Калинка" — Скопје. (1739) 

Инвалидска книшка бр. 2763, издадена од Сове-
тот за народно здравје на ОНО — Скопје на ши* 
Божин Илиев Тушевски, е. Дељадровци — Скопско. 

Здравствени легитимации издадени од Заводог 
за социјално осигурување — Скопје под бр. 1483 ч 
1484 на име Никола и Христо Челикови од Скопје. 

Индекс бр. 1272, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на име Томислав Ивана Јук^ќ, 
Скопје. (1793) 

Работна книшка издадена од Бирото за посег-
нување на трудот во Скопје на име Халим Тесћтгк 
Алиабдураман — Скопје. (1794) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето во е. Камењане на име Зекир 
Рамадан Рамадани, е. Камењане — Тетовско. (1795) 

Здравствена легитимацита бр. 8704 на име Радо-
мир ЈТ. Стоев, ул. „Скотгјанска" бо. 1 — Гевгеттч^а. 

Уверение за отпус од државјанство бр. 24177/58, 
издадено од ДСВР — Скопје на име Наип Аоил 
Истрар — Скопје. (1999) 

Здравствена легитимација бр. 5570, издадена од 
Заводот за е опиј а лио осигурување — Прилеп на име 
Магбула Адемова Асаноска, ул. „Дабнички завој" 
бр. 103 — Прилеп. ( 1797 ) 

Здравствена легитимација бр. 7459, издадена од 
Заводот за соптално осигурување — Штип на име 
Али Ибраим Бајрамов, ул „Д. Радосављевиќ" бр. 2Л 
— Штип. (1798) 

Здравствена легитимација бр. 945, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на име 
Блага Ване Арсова, ул. „Борис Стрезовски" бр. 27 
— Битола. (1799) 

Здравствена легитимација бр., 25327 на име То-
ме И. Николоски, ул. „Стрмашева" бр. 10 — Битола. 

Здравствена легитимација на име Бериша Ну-
редин Рустем, Ш градилиште „Бетон" — Т. Вел гс. 

(1801* 

Здравствена легитимација на име Лазар Јорда-
нов, ул. „Вера Циривири" бр. 22 — Т. Велес. (1802) 

Свидетелство бр. 17 за завршено осмо одделе-
ние, издадено од Осмолетката во е. Врапчишта на 
име Василија Рафајлоски, *с. Зубовце — Гостивар. 

(1803) 
Свидетелство бр. 4 за завршено IV одделение 

през 1949/1950 год. на име Џелал Милаим Беџети, 
е. Гајре — Тетовско. (1804) 

Здравствена легитимација бр. 3823, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Дебар на име Емина Бмрула, Дебар. (1805; 
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Загубеното уверение за отпус од државјанство 
бр. 12-12370/1, досие 45494, издадено од ДСВР — 
Скопје на име Синан Адемов Алиловски, е. Дру-
гово — Охридско. (31952) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 10939, серија бр. 0755473, 
издадена од СВР — Кичево на име Антица (Кузма-
новска) Трајковска, е. Кумодраж — Белград. (4905) 

Лична карта рег. бр. 6149, серија бр. 0566547, из-
дадена од СВР — К зли анов© на име Зијадин Лиман 
Сулимани, е. Лопате — Кумановско. (2929) 

Лична карта рег. бр. 4112, серија бр. 0111721, из-
дадена од СВР — Битола на име Ѓорги Петрев Трп-
чевски, е. Ротино — Битолско. (3445) 

Лична карта рег. бр. 18526, серија бр. 0507143, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Дота В анге-
лова Филковска, ул. „.Илинденска" бр. 2 — Кава-
дарци. ^ (3446) 

Лична карта рег. бр. 18745, серија бр. 0216343, 
издадена од СВР — Охрид на име Митра Арсова 
Савеска, ул. „Тодор Циповски — Мерџан" бр. 38 — 
Тетово. (3447) 

Лична карта рег. бр. 11345, серија бр. 0234349, 
издадена од СВР — Охрид на име Ѓорги Иванов 
Јовановски, ул. „Тодор Циповски — Мерџан" бр. 38 
— Тетово. (3443) 

Лкчна карта рег. бр. 21186, серија бр. 0681988, 
издадена од СВР — Тетово на име Изаир Бајрам 
Емини, е. Пршевце — Тетовско. {>3449) 

Лична карта рег. бр. 19243, серија бр. 0713833, 
издадена од СВР — Гостивар на име Фетија Мехме-
да Мустафа, е. Падалиште — Гостивар. (3450) 

Лична карта рег. бр. 1582, серија бр. 01812092, 
издадена од СВР — Прилеп на име Велија Камил 
Сулејманоски, е. Ерековци — Битола. (3451; 

Лична карта рег. бр. 1436, серија бр. 0325946, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Рамиза Су-
лејман Алијева, ул. „Караџова" бр. 33 — Битола. 

(3452) 
Лична карта рег. бр. 37946, серија бр. 0393212, 

издадена од СВР — Тетово на име Ашим Мусли 
Асани, е. Г. Палчиште — Тетовско. (3453) 

Лична карта рег. бр. 28794, серија бр. .0686743. 
издадена од СВР — Тетово на име Раиф Ашим Аса-
ни. е. Г. Палчиште — Тетовско. (3454) 

Лична карта рег. бр. 12274, серија бр. 0235275, 
издадена од СВР — Охрид на име Петре Милев Да-
мески, е. Лактиње — Охридско. (3455; 

Лична карта рег. бр. 26175, серија бр. 0220359, 
издадена од СБР — Охрид на име Благоја Климов 
Трајаноски, е. Цр. Вода — Охридско. (3453) 

Лична карта рег. бр. 10296, серија бр. 07068.06, 
издадена од СВР — Тетово на име Василка Оносим 
Јанкоска, ул. „В. Цирмвири" бр. 18 — Тетово. (13457) 

Лична карта рег. бр. 44695, серија бр. 0799829. 
издадена од СВР — Тетово на име Хазир Рустема 
Иљази, ул. „Лово Село" бр. 17 — Тетово, (3458) 

Лична карта рег. бр. 9523, серија бр. 0670218, 
издадена од СВР — Тетово на име Велика С. Сим-
јаноска, ул. „Тодор Циповски — Мерџан" бр. 57 — 
Тетово. (3459) 

Лична карта рег. бр. 18391, серија бр. 0733823, 
издадена од СВР — Кичево на име Ристо Арсов Ри-

стоски, е. Г. Добреноец — Кичево. (3460) 

Лична карта рег. бр. 24345, серија бр. 0796364, 
издадена од СВР — Тетово на Име Јордан Стојанов 
Илиевски, е. Глоѓи — Тетовско. (13572) 

Лична карта рег. бр. 20858, серија бр. 0735783, 
издадена од СВР — Охрид на име Дуко Софрониов 
Митрески, е. Кладник — Кичево. (3462) 

Лична карта рег. бр. 10925, серија бр. 294834:?.. 
издадена од СВР — Сјеница на име Наил Синан Гу -
џовиќ, населба Порцуланова фабрика, барака бр. 8 
— Титов Велес. (3463) 

Лична карта рег. бр. 8638, серија бр. 033224К. 
издадена од СВР — Титов Велес на име Трајко Па-
нов Димов, ул. „Загребачка" бр. 7 — Т. Велес. (3464) 

Лична карта рег. бр. 15568, серија бр. 0335986, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Стојка Да-
нева Чорева, ул. „Максим Горки" бр. 126 — Тито:з 
Велес. (3465; 

Лична карта рег. бр. 1156, серија бр. 0090056, из-
дадена од СВР — Кавадарци на име Спасо Конез 
Ничков, е. Кривеа — Кавадарци. (3466) 

Лична карта рег. бр. 29969, серија бр. 0687927, ' 
издадена од СВР — Тетово на име Назми Шериф 
Мустафи, е. Церово — Тетовско. (3467; 

Лична карта рег. бр. 1100&, серија бр. 0154015, 
издадена од СВР — Прилеп на име Јосиф Спиро 
Митричевски, ул. „Цветан Димов" бр. 72 — Битола. 

(3463) 
Лична карта рег. бр. 11072, серија бр. 0351532, 

издадена од СВР — Титов Велес на име Асан Алиев 
Тафовски, е. Мелница — Титоввелешко. 03469) 

Лична карта рег. бр. 7826, серија бр. 72656, из-
дадена од СВР — Гевгелија на име Ристо Јованов 
Колев, раб. Лебооекарска задруга „Напредок" — 
Гевгелија. (3470) 

Лична карта рег. бр. 18880, серија бр. 0679816, 
издадена од СВР — Тетово на име Рамадан Рамис 
Бектеши, е. Вешала — Тетовско. (3471) 

Лична карта рег. бр. 11744, серија бр. 0672140, 
издадена од СВР — Тетово на име Рецепи Адил 
Милаим, е. М. Речица — Тетовско. (3472) 

Лична карта рег. бр. 6565, серија бр. 0669033, из-
дадена од СВР — Тетово на име Азиси Акик Кам-
бер, е. Боговиње — Тетовско. (3473) 

Лична карта рег. бр. 5964, серија бр. 0702479, 
издадена од СВР — Гостивар на име Ја ја Касама 
Даути, е. Форино — Гостивар. (3474) 

Лична карта рег. бр. 40984, серија бр. 0696227, 
издадена од СВР — Тетово на име Камер Имера 
Мустафи, е. Падалиште — Гостивар. (3475; 

Лична карта рег. бр. 10808, серија бр. 0155723, на 
име Цветан Бељан ов Стојчевски, ул. „11 октомври'"-
бр. 131 — Прилеп. (3470) 

Лична карта рег. бр. 12284, серија бр. 0116994, 
издадена од СВР — Дебар на име Ремзи Мемедоа 
Мемедовски, е. М. Паорадник — Дебар. (13477) 

Лична'карта рег. бр. 238, серија бр. 0208897, из-
дадена од СВР — Охрид на име Галаб Јанчев Дим-
зов, ул. Методи Патче" бр. 20 — Охрид. (34/8) 

Лична карта рег. бр. 11769, серија бр. 0708279, 
издадена од СВР — Тетово на име Акиф Осман 
Бајрами, е. Градец — Тетовско. (3479) 

Лична карта рег. бр. 21094, серија бр. 0681923., 
издадена од СВР — Тетово на име Нуредин Азиз 
Мемети, е. Јажинце — Тетовско. (3480) 
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Л!ична карта рег. бр. 15229, серија бр. 0014293, 
издадена од СБР — Битола на име Тодорче Анге-
лов Маневски, е. Бистрица — Битолско. (3431) 

Лична карта рег. бр. 10477, серија бр. 0012779> 
издадена од СВР — Битола на име Ефтим Лазар 
Николовски, е. Биљаник — Битолско. (343?) 

Лична карта рег. бр. 15502, серија бр. 01202(03, 
издадена од СВР — Дебар на име Ќерим Алит Маш-
кули, е. Селокуќи — Дебар. (3483; 

Лична карта рег. бр. 25819, серија бр. 0682665, 
(издадена од СВР — Тетово на име Илјаз Адиље 
Илјази, ул. „Јане Сандански" бр. 7 — Тетово'. (3484) 

Л!ична карта рег. бр. 31167, серија бр. 0792154,. 
издадена од СВР — Тетово на име Диме Совче За-
ковски, е. Старо Село — Тетовско. (3485) 

Лична карта рег. бр. 9182, серија бр. 0404692, 
издадена од СВР — Св. Николе на име Трајан Трај-
чов Христов, е. Мустафино — Св. Николе. (3486) 

Лична карта рег. бр. 1012, серија бр. 091311, из-
дадена од СВР — Битола на име Љубица Бакалова, 
ул. „Никола Тесла" бр. 86 — Битола. (3437) 

Лична карта рег. бр. 2624, серија бр. 0431033, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Мито Јованов 
Зајковски, е. Валандово — Гевгелија. (348о) 

Лична карта рег. бр. 306451, издадена од СВР — 
Белград на име Весела Петко Крстевска, ул. „.Кр. 
Волнароски" бр. 26 — Прилеп. (3489) 

Лкчна карта рег. бр. 13417, серија бр. 0158166, 
издадена од СВР — Битола на име Ја ја Фаик Ис-
маилоски, ул. „Трајко Сан данок и" бр. 3 — Прилеп. 

(3490) 
Лична карта рег. бр. 17826, серија бр. 3182352. 

издадена од СВР — Борски Рудник на име Јашар 
Рамадана Асановиќ, ул. „Никола Тесла" бр. 10 — 
Куманово. (3491) 

Лична карта рег. бјр. 13951, серија бр. 0353968. 
издадена од СВР — Титов Велес на име Јовче Да-
нев Јордановим, ул. „Браќа Миладинови" бр. 51 — 
Титов Велес. (3492) 

Лична карта рег. бр. 16919, серија бр. 0713529, 
издадена од СВР — Гостивар на име Бајрам Осма-
на Јусу фи, е. Корито — Гостивар. (3433) 

Лична карта рег. бр. 27598, серија бр. 072440Ѕ, 
издадена од СВР — Гостивар на име Стојан Кузма -
на Илиески, е. Чајле — Гостивар. (3494) 

Лична карта рег. бр. 5764, серија бр. 0294221. 
издадена од СВР — Штип на име Идавер Исмаил зв 
Мачев, ул. „В. Доганџикжи" бр. 39 — Штип. (3495) 

Лична карта рег. бр. 19474, серија бр. 0092147, 
издадена од СВР — Битола на име Томислав Тодор 
ѓорѓиевски, е. Паралово — Битолско. (3496) 

Лична карта рег. бр. 5916, на име Борис Тренков 
Цветановски, е. Света — Битолско. (3497) 

Лична карта рег. бр. 12051, серија бр. 0499790, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Богдан Сто-
јанов Шишев, е. Манастирец — Кавадарци. (3498) 

Лична карта рег. бјр. 680, серија бр. 0687066, из-
дадена од СВР — Тетово на име Бафтијар Гарапов 
Алили, е. Боговиње — Тетовско. (3499) 

Личка карта рег. бр. 13541, серија бр. 0673835, 
издадена од СВР — Тетово на име Јове Ѓуре Јов -
невски, е. Луковица — Тетовско. (3500) 

Лична карта рег. бр. 35889, серија бр. 0691952, 
издадена од СВР — Тетово на име Дехар Саки ла 
Сулејмани, ул. „Гостиварска" бр. 5 — Тетово. (3501) 

Лична карта рег. бр. 37087, серија бр. 0769353, 
издадена од СВР — Тетово на име Харун Заим Ша-
кири, е. Слатино — Тетовско. (3502) 

Лична карта рег. бр. 34799, серија бр. 0691447, 
издадена од СВР — Тетово на име Гафур С. Ќери-
ми, е. Раковец — Тетовско. (3503) 

Лична карта рег. бр. 3886, серија бр. 0664461, 
издадена од СВР — Тетово на име Насуф Мамут 
Сеј фула, е. Боговиње — Тетовско. (3504) 

Лична карта рег бр. 2894, серија бр. 0095601, 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Стојан-
че Величков Цветковски, е. М. Црцорија — Крива 
Паланка. (3505) 

Лјична карта рег. бр. 6555, серија бр. 0099265, из-
дадена од СВР — Крива Паланка на име Мите Се-
рафимов ѓорѓиевски, е. Мартиница — Крива Па-
ланка. (3506) 

Лична карта рег. бр. 1344, серија бр. 0094054, 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Стојна 
Стојменова Ристова, с. Варовиште — Крива Па- , 
ланка. (3508) 

Лична карта рег. бр. 10197, серија бр. 0549990, 
издадена од СВР — Куманово на име Коле Стојчов 
В елисовски, е. Страцин — Кумановско. (3509) 

Лична карта рет. бр. 1059, серија бр. 0541708. 
издадена од СВР — Куманово на име Шабан Дурак 
Рамадани, ул. „152" бр. 19 — Скопје. (3510) 

Лична карта рег. бр. 5355, серија бр. 0402365, 
издадена од СВР — Куманово на име Денко Донев 
Бошков, ул. „Јане Сацдаиски" бр. 17а — Куманово. 

(3511) 
Лична карта рег. бр. 2813, серија бр. 0563224, 

издадена од СВР — Куманово на име Емине Иса 
Мустафи Фетахи, ул. „Карл Маркс" бр. 30 — Ку-
маново. (3512) 

Лична карта рег. бр. 16624, серија бр. 0536258, 
издадена од СВР — Куманово на име Мирко Ве-
личков Јовановиќ, ул. „11 октомври" бр. 86 — Ку-
маново. (3513; 

Лична карта рег. бр. 3216, серија бр. 0544171, 
издадена од СВР — Куманово на име Миле Стоја-
нов Шишковски, ул. ,Д5 мај" бр. 6—Куманово. (3514) 

Лична карта рег. бр. 2755, серија бр. 0227365, 
издадена од СВР — Охрид на име Панде Богојо^ 
Маринчески, е. Требеништа — Струга. (3515) 

Лична карта рег. бр. 10883, серија бр. 0043594. 
издадена од СВР — Струга на име Екрем Мехмед 
Бешироски, е. Курошишта — Струга. (3510; 

Лична карта рег. бр. 9473, серија бр. 0042184, из-
дадена од СВР — Струга на име Насуфи Зилиф 
Шакир, е. Велешта — Струга. (3517) 

Лична карта рег. бр. 10807, серија бр. 0043318, 
издадена од СВР — Струга на име Саид Јашар Зу-
лали, е. Радолишта — Струга. (3518) 

Лична карта рег. бр. 9915, серија бр. 0013402, 
издадена од СВР — Битола на име Душан Јован 
Тиковски, е. Рибарци — Битолско. (3519) 

Лична карта рег. бр. 1424, серија бр. 0209412 
издадена од СВР — Охрид на име Стефан Крстев 
Филев, ул. „Самоилова" бр. 64 — Охрид. (3520) 

Лична карта рег. бр. 21250', серија бр. 0133278, 
издадена од СВР — Охрид на име Ариф Азиса 
Даути, е. Шум — Струга. (3521) 

Лична карта рег. бр. 38074, серија бр. 0693339, 
издадена од СВР — Тетово на име Халит Хуснија 
Халити, е. Селце — Тетовско. (3548) 
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П О К А Н А З А П Р Е Т П Л А Т А НА 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
ЗА 1959 Г О Д И Н А 

ПРЕТПЛАТАТА НА „ С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА НРМ" З А 1959 
Г О Д И Н А И З Н Е С У В А 1,500 Д И Н А Р И З А Е Д Е Н П Р И М Е Р О К 

ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА 
ЦЕЛА ГОДИНА ПО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА 
УПЛАТНИЦА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ1, 
БРОЈ 33/58 Г. ИЛИ НА НАШАТА ЖИРО С-КА 
БР. 802-11/1-698 ПРИ НАРОДНАТА БАНКА 
СКОПЈЕ. 

ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ТРЕБА 
НА ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТ-
НИЦА ДА СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА ГР-
БОТ НА УПЛАТНИЦА ТА ДА СЕ НАПИШЕ ЧИТ-
ЛИВА И ТОЧНА АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА 
ДА СЕ ИСПРАЌА В Е С Н И К О Т ; З А К О Л К У 
ПРИМЕРОЦИ СЕ ВРШИ ПРЕТПЛАТАТА; СТАРИ-
ТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ ОВА ДА ГО НА-
ВЕДАТ И ПРЕТПЛАТНИОТ БРОЈ ПОД КОЈ Е 
ПРИМАН ВЕСНИКОТ ВО 1958 ГОДИНА. 

ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1959 ГОДИНА ТРЕБА ДА СЕ 
ОБНОВИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО ОВОЈ СРОК 
НА СИТЕ ШТО НЕ ЌЕ ЈА ОБНОВАТ ПРЕТПЛА-
ТАТА КЕ ИМ СЕ ЗАПРЕ ИСПРАЌАЊЕТО НА 
ВЕСНИКОТ. 

БИДЕЈКИ ИЗВЕСЕН БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1958 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИ-
РИЛЕ ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ЗА ИДНАТА ГОДИНА 
ЕДНОВРЕМЕНО ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1958 ГОДИНА. 
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