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225. 

На основа точка VI од Одлуката за мини-
малните дополнителни плати и посебните на-
гради на службениците на службата приходи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/56), доне-
сувам ! 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ НАГРАДИ НА 

СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА 
ПРИХОДИ 

Член 1 
Службениците на општинските, околиски-

те и републичката управа за приходи кои 
што работат на работите на разрезот, напла-
тата и книжењето на приходите .од населе-
нието имаат право на посебна награда под 
условијата определени со Одлуката за мини-
малните дополнителни: плати и посебните на-
гради на службениците на службата приходи 
и со овој Правилник. 

Член 2 
Посебните награди по одредбите на овој 

Правилник се утврдуваат и исплатуваат по 
истекот на секое, тримесечје. 

Член 3 
Износот на наградата по овој Правилник 

се пресметува со примена на процентот опре-
делен; во) чл. 4 на овој Правилник на платите 
(основна, дополнителна и положаен додаток), 
на службениците, кои: што работат во упра-
вите за приходи на работите од чл: 1 на овој 
Правилник и со примена, на процентот од 
50% на платите на службениците кои што со 
систематизацијата на работните места се 
предвидени: за тие работи, а тие работни ме-
ста не се пополнети. 

Член 4 
Делот на износите на наградите кои што 

се пресметуваат за секое тримесечје од пла-
тата на службениците на управите за прихо-
ди кои што работат на работите од чл. 1 на 
овој Правилник се определува: 

1. За службениците на оппштинските 
управи за приходи 25% од износот на триме-
сенката плата по чл. 3 од овој Правилник; 

2. на службениците на околиските угр&ви 
за приходи — 20% од износот на тримесеч-
ната плата по чл. 3 од овој Правилник; 

3. на службениците на републичката 
управа за приходи — 20% од износот на три-
меоечната плата по чл. 3 од овој Правилник. 

Член 5 
Средствата за исп дата на посебните на-

града: по одредбите на овој Правилник се 
обезбедуваа! со пресметката ма приходите и 
расходите на управата за приходи односно 
со пресметката на приходите и расходите на 
оној орган на државната управа со чија пре^ 
сметка се предвидуваат приходите и расхо-
дите на управите за приходи. 

Член 6 
Овпа награда ^ се исплатува по два осно-

ва и тоа: по основата на успешната наплата 
на дот гц^те п другите пригоди кои што ги 
плаќа населението и по основата на ажур-
носта и правилното извршување на остана-
тите работи (разрезот и книжењето' на дано-
ците, општинскиот прирез, таксите и другите 
приходи, решавање на даночните жалби и 
др.) во кои доваѓаат и извршувањето на за-
должителните инструкции:' на управите за 
приходи на повисоките органи. 

Службениците на управите за приходи 
немаат право на примање делот на наградата 
за ажурирање на останатите работи ако не се 
исполнети условната за примање награда по 
основата за успешна наплата на даноците и 
другите приходи кои што ги плаќа населе-
нието. 

Член 7 
Од вкупната награда по чл. 4 од овој Пра-

вилник која што припаѓа на службениците 
на општинските управи за приходи се одво-
јува најмалку 60% како' дел кој што' припаѓа 
како награда по основата за, успешна напла-
та на приходите, а остатокот како дел на на-
градата која што им припаѓа по основата за 
успешното извршување на сите останати 
работи. 

Член 8 
Од вкупната награда која што- припаѓа на 

службениците на управите за приходи при 
народните одбори на околиите се одвојува 
најмалку 50% по основата за успешна на-
плата на приходите, а остатокот по основата 
за ажурноста и правилното извршување на 
сите останати работи како на тие кој што 
влегуваат во надлежност во управата за 
приходи на народните одбори на околиите 
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така и на тие за кои што се надлежни упра-
вите за приходи при народните одбори на 
општините. 

' Член 9 
Од вкупната награда која што припаѓа, 

на службениците на републичката управа за 
приходи се одвојува 40% како дел кој што 
им припаѓа како награда по- основата за ус-
пешна наплата на територијата на републи-
ката, а остатокот од 60% како дел на награ-
дата кој што им припаѓа по основата за ус-
пешно извршување на останатите работи ка-
ко од надлежноста на републичката управа 
за приходи така и од надлежностите да упра-
вите за приходи при народните одбори. 

Член 10 
Во колку во управите за приходи на сите 

општини на подрачјето на околиите не се 
исполнети условиј ата за исплатување награ-
дата во полн износ, околиските управи за 
приходи можат да исплатат на службеници-
те само делот на наградата кој што сразмерно 
одговара на исплатените награди на службе-
ниците на управите за приходи на општи-
ните. 

На службениците на републичката упра-
ва за приходи ќе се исплатува наградата 
спрема постигнатиот општ успех во наплата-
та на приходите и спрема благовременото и 
правилно извршување на сите останати ра-
боти на територијата на целата Република 
од условиј ата од чл. б ст. 2 и чл. И од овој 
Правилник. 

Член И 
Полн износ на наградата по основата за 

наплата на приходите припаѓа на службени-
ците на управите за приходи ако наплатата 
на сите приходи од населението според пла-
нот за односното тримесечје е извршена нај-
малку со 95%. 

Ако наплатата на приходите е извршена 
повеќе од 80%, а помалку од 95% износот на 
наградата се намалува за два пати онолку 
процента за колку е наплатата извршена по-
малку од 95%. 

За извршената наплата на приходите по-
малку од 80%) нема да се исплатува никаква 
награда. 

Член 12 
Посебната награда по основата за успеш-

но извршување на разрезот. книжењето и 
другите работи, со исклучение на наплатата 
на приходите, под условната од чл. 6 ст. 2 
на овој Правилник припаѓа на службенипите 
на у п р а в и т е за п р и х о д и на наполните одбори 
на општините и управите за приходи на на-
родните одбори На околиите, ако овита ра-
боти спрема оценката на околиската уплав а 
за приходи квалитетно и благовремено се 
©бавени во тримесечје™ за кое наградата се 
доделува. Во таа цел шефот на општинската 
управа за приходи изготвува предлог за на-
града на службениците кои што работеле на 

работите на приходите од населението и го 
доставува до шефот на околиската управа за 
приходи. 

Член 13 
Посебната награда по основата за успеш-

ното извршување на сите други работи освен 
наплатата на приходите од условите од чл. 6 
ст. 2 од овој Правилник припаѓа на служ-
бениците на републичката управа за прихо-
ди, ако тие работи според оценката на дирек-
торот на републичката управа за приходи 
квалитетно и благовремено се обавени во 
тримесечјето за кое што се наградата доде-
лува. 

4 Член 14 
Со исклучок на чл 2 од овој Правилник, 

управите за приходи кои што не ги испол-
ниле услови]'ата за примање на награда по 
основата за успешна наплата на приходите 
во 1956 година по тримееечјата, исплатата ќе 
ја извршат на овие награди на службениците 
ако условите ги исполнат до крајот на годи-
ната, а правото на награда по втората основа 
ќе се цени според благовременото и правил-
ното извршување на работите по тримесечја 
и под условите, од чл. 6 ст. 2 на овој Пра-
вилник. 

Член 15 
Делењето на наградата на одделни служ-

беници ќе се врши према залагањето и успе-
хот на секој одделен службеник на наплата-
та, разрезот книжењето на даноците и ажу-
рирањето на сите останати работи по приход 
дите од населението', водејќи при тоа нароч-
на сметка за правилното извршување на ра-
ботите. 

Член 16 
Републичките органи на управата за при-

ходи ќе го контролираат правилното извр-
шување на овој Правилник во поглед на ис-
полнението' на условната за наградување. Во 
колку наградата е исплатена во сучаеви во 
кои' што условите не се исполнети, така ис-
платените награди ќе се наплатат од прие-
мателите при наредната пресметка и исплата 
на наградата. 

Член 17 
Овој Правилник влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република, Макед они ја", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1956 година. 

Бр. 1776 
30 август 1956 година 

Скопје ! 
Државен секретар 

за работи на финансиите 
Мориц Романо, е. р 
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226. 

На основа член ,8 од Законот за заштита 
на добитокот од заразните болести („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 9/56), донесувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА 

ЗАРАЗНАТА КРИВОТНИЦА КАЈ ОВЦИТЕ 

Член 1 
Секоја, појава или сомнение на заразната 

кривотница кај овците, сопственикот, држа-
телот односно чуварот на овците е должен 
веднаш да ја пријави на органот на управата 
надлежен за ветеринарство на народниот од-
бор на општината. 

Член 2 
При појава на заразна кривотница кај 

овците советот надлежен за ветеринарство 
на народниот одбор на општината донесува 
наредба за забрана на движењето на овците 
од заразеното место во незаразените места и 
за тоа го известува органот надлежен за ве-
теринарска инспекција на народниот одбор 
на околината. 

Член 3 
Кога заразната кривотница ги опфане 

подрачјата на повеќе општини на една око-
лија, мерките од член 2 од овој Правилник' 
ги наредува советот надлежен за ветеринар-
ство на народниот одбор на околната. За на-
редните мерки тој го известува Секретарија-
тот за земјоделство на Извршниот совет. 

Член 4 
При појава на заразна кривотница кај ов-

ците советот надлежен за ветеринарство на 
народниот одбор на општина односно околија 
ќе забрани истерување на стада овци на за-
еднички пасишта и поила, ќе определи места 
каде ќе се напасуваат и пој ат заразените 
овци со заразната кривотница, како и ќе го 
забрани прометот на овие заразени овци. 

Органот на управата надлежен за ветери-
нарство на народниот одбор на општината ќе 
нареди и одделување на здравите од болните 
овци во стадата каде болеста се појавила. 

Член 5 
Советот надлежен за ветеринарство на на-

родниот одбор на општината односно околи-
јата ќе забрани прометот на оние овци чии 
што стада за последните 40 дена од појавата 
на болеста дошле во допир со заразените 
овци. 

За побрза ликвидација на заразата, со 
соответно обештетување и со обезбедување 
на потребните ветеринарско-санитарни мерки 

може да се нареди колење на болните овци 
и тоа било на сите болни овци во стадото, 
било само на овците кај кои е болеста во те-
шка форма. Останатите болни овци се ле-
куваат. 

Член 6 
Сопствениците, држателите односно чува-

рите на овците оболени од заразната кривот-
ница, во текот и по- срестанувањето на болес-
та, се должни да ги дизинфицираат или да ги 
уништат предметите што дошле во додир со 
заразените овци, отпаднатите патунци и ов-
чарници. 

Член 7 
Мерките наредени со член 2 до 6 од овој 

Правилник престануваат по истекот на 40 де-
на од оздравувањето, колењето или пцоису-
вањето на последната болна овца. 

Член 8 
Органот што ги врши работите на ветери-

нарната инспекција на народните одбори на 
општините, во времето на појавата на зараз-
ната кривотница, должен е да врши постоја-
на контрола на пазаришната, како и на дру-
гите места на подрачјето на општината каде 
се врши промет СО) овците и да го следи из-
вршувањето на мерките наредени со цел на 
спречување и отклонување на заразата. 

Во случај на повреда на наредените мерки 
за спречување и отклонување на заразната 
кривотница органот од претходниот став е 
должен да поднесе пријава до судијата за 
прекршоци на народниот одбор на општината 
и за тоа да го извести органот на управата 
надлежен за ветеринарство' на народниот од-
бор на околната. 

Член 9 
За прекршувањето на одредбите на овој 

Правилник; како и наредените мерки од стра-
на на народните одбори во врска со спречу-
вањето и отстранувањето на заразната кри-
вотница, прекршителите* ќе се казнуваат по 
одредбите на Основниот закон за заштита на 
добитокот од заразните болести. 

Член 10 
Овој Правилник влегува во сила со обја-

вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 576 
10 септември 1956 година 

Скопје 
Секретар за земјоделство 

на Извршниот совет, 
Инж. Ф. Николовски, е. р. 
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227. 

На основа чл. 11 и 12 од Уредбата за ра-
ботата на семечистателните станици и триери 
во јавна употреба и за контролата на семен-
скиот материјал, секретарот за земјодел-
ство донесува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДИ И 
ЕВИДЕНЦИЈА НА ©ЧИСТЕНОТО И 

ОБЕЗЗАРАЗЕНОТО СЕМЕ 

I. 

Семечистателните станици на земјодел-
ските стопанства, задругите и другите сто-
пански организации и установите како и при-
ватните сопственици на триери наменети за 
јавна употреба, потврдите за очистеното и 

* обеззаразеното семе согласно чл. 4 точ. б) од 
Уредбата за работата на семечистателните 
станици и триери во јавна употреба и за кон-
тролата на семенскиот материјал ги издаваат 
по образецот 1, кој е составен дел! на ова У-
патство. 

Потврдите од претходниот1 став се соста-
вуваат во дра примерци, од ко& едниот при-
мерок останува кај семечистателната стани-
ца односно сопственикот на триерот а другиот 
му се предава на сопственикот на семето. 

II. 

Семечистателните станици и сопствени-
ците на триери наменети за јавна употреба 
водат евиденција за количината на триери-

саното семе и обеззаразеното семе и сред 

ствата употребени за ова обеззаразување, за 
која цел се должни да у стро јат посебна еви-
дентна книга по образец бр. 2, кој е составен 
дел на ова Упатство1. Евидентната книга ја 
потврдува народниот одбор на општината. 

Во евидентната книга се воведуваат днев-
ните количини на очистеното и обеззаразе-
ното семе и средствата употребени за ова 
обеззаразување. 

III. 

Потврдне од точ. I на ова Упатство, по-
меѓу другото служат и како доказ за извр-
шеното прочистување и обеззаразување на 
семето, та притежателите на семето како и 
семечистателните станици и сопственици на 
триерите се должни; да ги чуваат овие потвр-
ди и по барање на надлежните контролни ор-
гани да им ги стават на увид. 

Семечистателните станици и сопствени-
ците на триери врз основа на евидентната 
книга доставуваат и извештаи согласно чл. 4 
точ. в) од Уредбата за работата на семечиста-
телните станици и триери во јавна употреба 
и за контролата на семенскиот материјал. 

IV. 
Ова Упатство влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 882 
6 септември 1956 година 

Скопје 
Секретар за земјоделство 

на Извршниот совет, 
Инж. Ф. Николовски, е. р. 

о а* о Датум Притежател на семето Село Вид на 
семето Забелешка 

Образец број 1 

П О Т В Р Д А 

Семечистателна станица (индивидуален производител) 

при 

село _ општина околија ... потврдува 
дека е очистено следново количество семе: 

195— год. Раководител, 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

А к т и в а 

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

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в 

** о О-Он Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

(=( С 
и а. Он 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 средства 

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

66.675 
9.136 

18.555 

397.525 

55.084 

327.947 4 

В К У П Н О : 874.922 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции * 

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

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

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

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

66.675 

27.048 

5.558 

3.578 

3.4.00» 

В К У П Н О : 

140.107 

327.947 

874.922 

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

^ КРУШЕВО; ВО 1955 ГОДИНА 

Во 1955 година претпријатието обработуваше 
тутун од реколтата во 1954 год. Откупена е суро-
вина 1.065 тони за 321,380.000 дин. или средно по 
302 дин. за 1 кгр. 

По обработката на наведената количина е до-
биен финален продукт 953 тони, од кои извозен 
тутун 468 тони за вредност од 1,162,090.000 дин. а 
за домашните фабрики 485 тони за вредност од 
434,036.000 дин. или постигната е средна цена за до 
машните тутуни 894 дин. по 1 кгр., а за извозните 
тутуни 2.485 д^н. по 1 кгр. Со ова е постигната по-
висока продажна цена од планираната за кгр. 1.300 

Постигната е добивка од 327,947.000 дин., од таа 
сума му останува на претпријатието за самостојно 

располагање 19,021.000 дин. Заштедата би била уш-
те, поголема ако претпријатието имаше свој ферм-
завод, бидејќи тутуните на вонсезонската фермен-
тација се испраќаат во Скопје и Битола и се вра-
ќаат назад за преработка. За тоа се прават пого-
леми транспортни трошоци и поголемо' кало. Исто 
така со немање на доволен капацитет за сместува-
ње на тутун претпријатието' беше принудено да 
складира тутуни во селата Кривогаштани и Славеј, 

Претпријатието во 1954 год. работеше со 319 
работници просечно, а во 1955 год. со проширува-
ње на производството работеше со 495 работници, 

Вр 1955 год. отпочна изградбата на нов магацим 
за тутун со капацитет од 250 тони и со 2 модерни 
работилници за 250 сортирачки. Магацинот до кра-
јот на септември 1956 год. ќе биде изграден. Така 
ќе се обезбеди постојана работа за поголем број 
работници. (80) 
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А к т и 

Б И Л А Н С 
НА ТЕКСТИЛНАТА ФАБРИКА „К. Ј. — ПИТУ" 

на ден 31-ХН-1955 година 
СКОПЈЕ 

П » с ш 

х Ф 
0-. о Назив ка позицијата Иѕнос 

во ООО дин. 
Ч о 
и а. СХ. >о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни м издвоени средства 

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

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка н друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

170.515 
2.044 

32,255 

196.361 

104.958 
7.234 

130.763 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

В. Извори на обртнжте средства 
6. Ванка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

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

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

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

170.515 

30.895 

1.992 

216.861 

А к т и в а 

В К У П Н О : 644.129 В К У П Н О : 

93.103 

130.763 

644.129 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО УВОЗ-ИЗВОЗ „БИЛЈАНА", БИТОЛА 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

•< о 
у а . 
си чз 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

ч о « ех (X 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 средства 

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

! В. Средства во пресметка и друга 

Ѕ>. Купувачи и други побарувања . 
в. Друга актива 

1.431 

2.502 

41.413 

49.599 
20.624 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

754 

677 
1.882 

81.710 
724 

8.231 
21.591 

В К У П Н О : 115.569 В К У П Н О : 115.569 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „БИЛЈАНА", ВО 1955 ГОД. 

Претпријатието е оформено во месец мај, а 
отпочна со својата работа во месец јули 1953 год. 
Се занимава со увоз и извоз на стока, сточни и 
земјоделски производи. 

За обавување на работата во 1955 год. прет-
пријатието користеше основни средства во износ 

А к т и в а 
• » 

и §. Назив на Си чо 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 8.476 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 2.798 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 1.218 

В. Средства .во пресметка и друга 
актива 

4 5. Купувачи и други побарувања . . 17.324 
6. Друга актива 144 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 9 015 
. 8. Загуба _ 

В К У П Н О : 38.977 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ 

Поставениот план за 1955 год. беше исполнет и 
надминат. Претпријатието работеше со 4 оддела и 
тоа: погон за таан-алва, погон за локум и бонбони 
и погони за вршење услуги (мелница и влачарница). 

Главното производство беше производство на 
таан. Тоа изнесува скоро 80% од целокупната реа-
лизација во претпријатието през 1955 год. Тој погон 
работеше през целата сезона во 1955 год., а не како 
през 1954 год., бидејќи во текот, на 1955 год. бевме 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Претпријатието „Житен фонд" во работната 
1955 година покажа добри резултати кое се гледа 
и од остварената добивка што изнесува 26Д62.355 
динари. 

од 1,431.000 дин. и просечен кредит на обртни сред-
ства во износ од 50,244.000 дин. 

Планираниот промет на претпријатието за 1955 
год. изнесуваше 350,000.000 дин., а е реализирано 
393,251.668 дин. или во процент планот е остварен 
со 112,357%. 

Работата во 1955 год. е вршена нормално со 
извесни тешкотии околу кредитирањето. (108) 

П а с и в а 

Износ 
во ООО д и н . 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 7.564 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 912 
3. Разни фондови 6.779 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции — 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 7.200 
7. Фонд на обртните средства . . . 1.000 
8. Пасивни временски разграничувања 27 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 2.476 
10. Друга пасива 4.003 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 9.016 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 38.977 

ЗА РАБО ТАТА ВО 1955 ГОДИНА 

обезбедиле суровини (производителите беа задо-
должени со договори да го донесат сусамот во на-
шето претпријатие). 

Погонот локум и бонбони исто така добро ра-
ботеше през 1955 год. Ја исполни својата задача 
во целост. Тоа важи и за погоните за вршење ус-
луги, т.е. мелење на разни жита и влачење на 
волна, памук и партали. (50) 

Со остварените фондови во текот на повеќе го-
дини како и со примените инвестициони средства 
од Дирекцијата на Житни фонд на НРМ, претпри-
јатието во 1955 година изгради модерна фабрика за 
луштење оризова арпа со капацитет 20 тони за се-
кои 24 часа, и ги замени сите дотрај ани машини во 
погонот — мелница „Македонија" — Куманово. 

(57) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТААН-АЈ1ВА", КАВАДАРЦИ 

на ден 31-ХП-1955 година 

позицијата Износ 
во ООО дин. 

«=* о 
V СХ Си \о Назив на позицијата 



Стр. 4 — Бр. 27 е д о ж з д н и * с ? ш ж НА к т 24-1Х-1956 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЖИТЕН ФОНД", КУМАНОВО 

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

Износ ГЧ ! а. Износ 
5 а. Назив на позицијата 
Дц о во ООО дин. « о Назив на позицијата ех \о во ООО дин. 

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

202.568 
средства 

1. Основни средства 202.568 
202.568 

1. Основни средства 
24.109 

1. Фонд на основните средства . . 202.568 
2. Инвестиции во тек 24.109 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции — 

за инвестиции 50.241 3. 
4. 

Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

46.118 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 
вестиции 24.109 

4. Вкупни обртни средства . . . . 39.195 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 123.270 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања — 

5. Купувачи и други побарувања . . 118.921 В. Извори на средствата во пре-5. Купувачи и други побарувања . . 118.921 В. Извори на средствата во пре-
6. Друга актива — сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 38.969 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива . . . . . . . . . — 

7. Распоредена добивка 26.162 Г. Финансиски резултат 
8. Загуба 11. Добивка 26.126 8. Загуба 

12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 461.196 В К У П Н О : 461.196 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „АНГРО КОЖА И ГУМА", СКОПЈЕ 

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

3 §. Назив на позицијата Си \о 
Износ кг 1 5* Износ 3 §. Назив на позицијата Си \о во ООО дин. и> а. назив на позицијата во ООО дин. 

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

1. Основни средства 1.375 
средства 

1. Основни средства 1.375 
1. 

средства 
1.375 

1. Основни средства 
1. Фонд на основните средства . . 1.375 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции — 

за инвестиции 8.859 3. 
4. 

Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

10.401 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

38.155 
вестиции 

Б. Извори на обртните средства 

— 
4. Вкупни обртни средства . . . . 38.155 

вестиции 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 54.473 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

23.057 
8. Пасивни временски разграничувања — 

5. Купувачи и други побарувања . . 23.057 
В. Извори на средствата во пре-

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

6. Друга актива 3 сметка и друга пасива 
Добавувачи и други обврски . . . 

6. Друга актива 

9. 
сметка и друга пасива 

Добавувачи и други обврски . . . 5.200 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива , , , » » . . . — 

7. Распоредена добивка 767 Г. Финансиски резултат 
767 

8. Загуба — И. Добивка 767 
8. Загуба 

12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 72.216 В К У П Н О : 72.216 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Трговското претпријатие на големо „Ангроко-
жа и гума" во Скопје е основано од страна Ца Вла-
дата на НРМ со решение бр. 1953 на ден 26-Х-1951 
година во Скопје. 

Со реорганизацијата на трговската мрежа на 
ден 1-УП-1954 год. од своите продавници една зат-
вори, друга наполно осамостали а останатите две 
продавници се осамостале а под името Трговски 
дуќан „Антилоп" и Трговски дуќан „Шевро" во 
состав на ова претпријатие. 

у 

Планираниот промет за 1955 год. изнесуваше 
220,000.000 динари, а реализацијата е извршена 
за 257,430.738 динари, или планираниот промет е 
исполнет со. 117,15%. 

Редовните и дополнителните средства што 
претпријатието ги доби како кредит од Народната 
банка изнесуваат 54,437.000 динари, од кои просеч-
но е користено 54,017.000 динари. 

Остварениот вкупен приход за расподелба из-
несува 13,225.664 динари, од тоа добивката изнесува 
767.626 динари. (82) 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „АНГРОТЕКСТИЛ" СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

2 ] [ Назив на позицијата 
си чо 

Износ 
во ООО дин. 5 о. Назив на позицијата 

си О 
Износ 

во ООО дин. 

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

5.754 
средства 

5.754 
1. Фонд на основните средства . . 5.754 

2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други, средства инвестиции 

16.865 за инвестиции 14.493 3. Разни фондови 16.865 

4. Долгорочен кредит за 'финансира-
ње инвестиции — 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

205.352 вестиции 
Б. Извори на обртните средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 205.352 вестиции 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 149.917 

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

44.744 
8. Пасивни временски разграничувања 310 

5. Купувачи и други побарувања . . 44.744 
В. Извори на средствата во пре-5. Купувачи и други побарувања . . 

541 В. Извори на средствата во пре-541 В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 98.038 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива — ' 

7. Распоредена добивка 730 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 730 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 271.614 В К У П Н О : 271.614 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Трговското претпријатие за промет со текстил 
на големо „Ангротекстил" — Скопје, е основано во 
месец април 1949 година. Основен предмет на ра-
ботата му е: продажба на текстилни стоки на го-
лемо. 

Редовните дополнителни обртни средства до-
биени како кредит од Народната банка изнесуваат 
149,917.000 дин., додека основните средства изнесу-
ваат 5,754.334 динари, 

Претпри ј атието се снабдува со текстилни стоки 
директно од постоеќите фабрики во ФНРЈ. Во те-
кот на годината набавени се стоки во вредност од 
1.115.429.374 динари по набавна цена. Просечните 
залихи на стоки изнесуваат динари 190,848.123. 

Прометот е вршен преку малопродажната тр-
говска мрежа. 

Целокупниот промет од 1-1-1955 год. до 
31-ХП-1955 година изнесува 1.103.452.141 динари. 

Вкупен приход за расподелба .изнесува 
48,999.901 дин., а вкупната добивка 730.080 динари. 
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А к т и в а 

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

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

е* О 0> СХ, 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 средства 

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка . . . . 
8. Загуба 

18.676 
2.039 

10.857 

46.367 

16 947 
9 

5.925 

В К У П Н О : 100.820 

** о 
ПЈ СХ 0-, о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 18.676 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции — 
3. Разни фондови 12.481 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции — 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 2 039 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 23 000 
7. Фонд на обртните средства . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања 4 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 38.695 
10. Друга пасива — 

I1. Финансиски резултат 
11. Добивка 5.925 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : НИШО 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Претпријатието за промет со отпадоци и стари 
употребливи предмети на големо „Отпад" — Скопје 
е оформено во првата половина на 1955 год. со 
припојување на Околиското претпријатие „Отпад" 
Скопје кон Агенцијата за промет со отпадоци — 
Скопје. Кон новооформеното претпријатие се прик-
лучија претпријатијата за промет со отпадоци од 
градовите Т. Велес, Кочани, Охрид, Гостивар, Ки-
чево, Куманово а подоцна Прилеп и станаа откуп-
ни станици. Пред тоа во текот на 1955 год. се от-
ворени нови откупни станици и испостави во Св. 
Николе, Делчево и Берово. 

Во работната 1955 год. претпријатието постигна 
добар успех како во поглед на откупот така и во 
поглед на реализацијата. Откупот е зголемен за 
100% во споредба на 1954 год. и покрај тоа што 
кредитите беа многу мали и често поради немање 
доволни средства мораше да се прекрати откупот. 

Прометот {реализацијата) во споредба на 1954 
год, е за еден пат зголемен во 1955 год. Тука треба 
да се спомене дека составот на персоналот во 1955 
год. во однос на 1954 год. е многу поквалитетен и 
поголем. Додека во 1954 год. збирот на прометите 
на бившите претпријатија, а сега откупни станици 
(без Прилеп) изнесуваше 79 милиони динари во 
1955 год, се покачи на 161 милион динари. Од овој 
промет е остварена добивка во износ од 5,925.410 
дин. која им е распределена на народните одбори 
на чија територија се наоѓаат1 откупните станици. 

Основните средства во 1955 год, се зголемени за 
6,847.000 дин. Набавени се три камиона, оспособена 
една патничка кола, набавен е еден трактор, из-
градени се магазини, бања, трпезарија, механичар-
ска работилница и др. 

Општо земено, претпријатието постигна доста 
добар успех и покрај тоа што се наоѓаше во- ор-
ганизационо формирање и проширување на своја-
та мрежа. (65) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПОЛЕТ", ВО 1955 ГОДИНА 

Планираниот промет за 1955 год. изнесуваше 
40,000.000 дин., а е остварен со 48,728.721 дин., или 
планот е остварен со 122%. Остварен е вкупен при-
хот 3,669.865 дин. Од тоа на материјални трошоци 

713.142 дин., камата на обртните средства 288.680 
дин., фондови и амортизација 383.156 дин., платен 
фонд 2,036.596, остварена добивка 248.291 динари. 

Предните показатели потврдуваат дека прет-
пријатието постигнало успех во работата кое се 
должи на залагањето на целиот колектив. (98) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОЛО НИЈАЛ НА МАЛО „ПОЛЕТ", СКОПЈЕ 

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

5 §. Назив на позицијата о 
Износ 

во ООО дин. 2 а. Назив на позицијата си ХО 
Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 203 
2. Инвестиции во тек — 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 688 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 5.570 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 265 
6. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 248 
8. Загуба — 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 203 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 846 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции — 
5. Други извори за финансирање ин-

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 4.891 
7. Фонд на обртните средства . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања — 

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

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

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 248 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 6.974 В К У П Н О : 6.974 

Б И Л А Н С 
НА ЗАДРУЖНИОТ ЗАВОД ЗА ДО| МАШНИ РАКОТВОРБИ, СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1954 година П а с и в а 

% а. Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 2 Назив на позицијата а хо 

Износ 
во ООО дни. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 6.953 
2. Инвестиции во тек — 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 1.494 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 4.740 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 2.662 
6. Друга актива . . 1 10.880 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 5.198 
8. Загуба — 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 6.940 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции — 
3. Разни фондови 3 554 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции — 
5. Други извори за финансирање ин-

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 11 974 
7. Фонд на обртните средства . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 4.261 
10. Друга пасива — 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 5.198 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 31.927 В К У П Н О : 31.927 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Задружниот завод за домашни раковтворби, 
Скопје е основан со решение бр. 470 од 8-\г-1954 
год. од страна на Главниот задружен сојуз на НРМ 
— Скопје. 

Предмет на работа е: произведување во соп-
ствени погони на дрвни и текстилни производи, 
производи од шавар, зука, слама, трска, врбова и 
лескова прачка, организациона и инструкторска ра-
бота во корист на производителите на домашни ра-
котворба како и обучување на кадарот; органи-
зација на работниот процес, комисионерство и по-
средување во пласманот на ракотворбите. 

Планот на производство по обем е исполнет 
со 90%, а планот по реализација е исполнет со 
99%. 

Во оваа година е извршена реализација и на 
сите оние стари производи за кои порано немаше 
пласман и тукуречи беа некурентни. 

Освоените нови производи од групата столар-
ски и текстилни производи исто така најдоа добар 
пласман на пазарот. 

Во наредната работна година ќе бидат пласи-
рани корпи од шавар чија побарувачка на надво-
решен пазар е многу голема. 

Продуктивноста на трудот во споредба со ми-
натата година е знатно зголемена, а дисциплината 
исто така подобрена. 

Снабдувањето со суровини не течеше нормално. 
Претпријатието користи кредит во Банката во 

износ од 12,000.000 динари. Во извесни временски 
периоди' одобрениот кредит не беше доволен за 
правилно одвивање на работата на Заводот. 

Претпријатието во текот на 1955 година одго-
вараше уредно на обврските како спрема општес-
твената заедница така и спрема добавувачите. 

Перспективите за работа во 1956 год. се добри. 
С89) 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОЛОНИЈАЛ НА МАЛО „ИСТРА", СКОПЈЕ 

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

5 §и дазив на позицијата о* о 
Износ 

во ООО дин. Ѕ §« Назив ^на позицијата Ои о 
Износ 

во ООО дин. 

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

за инвестиции 

В. Обртни средства 

330 

846 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

330 

667 

4. Вкупни обртни средства . . . . 6.756 вестиции 

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

актива 

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

649 

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

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

4.894 

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

10. Друга пасива . . . . . . . . . 
2.690 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

В К У П Н О : 8.581 В К У П Н О : 8.581 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИСТРА", ВО 

1955 ГОДИНА 

Планираниот промет во износ од 38,000.000 
дин. е остварен со 49,586.073 дин. или планот е ос-
тварен со 130%. Остварен е вкупен приход 
3,983.312 дин. и е распределен на: материјални тро-

шоци 1,076.067 дин., интерес на обртните средства 
241,397, фондови и амортизација 411.691 дин. и пла-
тен фонд 2,254.157 дин. 

Претпријатието нема загуба, но не оствари и 
печалба, бидејќи вишокот на разликите на цените 
го употребуваше през годината за намалување це-
ните на стоки. (94) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО — УГОСТИ ТЕЛСКИ ДУЌАН „ОДМОР" — СКОПЈЕ 

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

3 а. Назив на позицијата СХ> \о 
Износ 

во ООО дин. 9 си Назив на позицијата си \о 
Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 978 
2. Инвестиции во тек — 
3. Издвоени средства и други средсгва 

за инвестиции ' 279 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 1.412 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 297 
6. Друга актива — 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба — 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 978 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 331 
4. Долгорочен кредит за, финансира-

ње инвестиции — 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции — 
Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 404 
7. Фонд на обртните средства . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања — 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 1.253 
10. Друга пасива — 

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

В К У П Н О : 2-9 6 6 В К У П Н О : 2- 9 6 6 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА ТЕСТЕНИНИ „БИЛЈАНА", СКОПЈЕ 

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

5 а. Назив на позицијата си хо 
Износ 

во ООО дин. 5 Назив на позицијата Си хо 
Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 33 018 
2. Инвестиции во тек 6.908 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 6 948 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 12.713 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 1.056 
Друга актива 188 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 18 884 
8. Загуба 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 29.839 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 3.179 
3. Разни фондови 7.099 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 6.918 
5. Други извори за финансирање ин-

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 8.682 
7. Фонд на обртните средства . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања __ 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 1.382 
10. Друга пасива 3 732 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 18.884 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 79.715 В К У П Н О : 79.715 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Фабриката за тестенини „Билјана" — само-
стојно работи од 1-У-1952 год. кога беше одделена 
од Фабриката за бонбони „Европа" — Скопје. 

Планираното производство за 1955 год. фабри-
ката го натфрли со 9,6% или за 160 тони произ-
водство. 

Во 1955 год. реализираниот бруто продукт из-
несуваше 154,429.603 дин., а материјалните трошоци 
како и сите други законски обврски изнесуваа 
135,587.213 дин. Добивката од 18,884.060 дин. е рас-
пределена спрема законските прописи. На само-
стојно располагање на претпријатието му останаа 
1,920.658 дин., од тоа за плати од добивката 731.122 
дин. Сите законски обврски спрема заедницата се 
измирени навреме. (67) 

Б И Л А Н С 
НА МОЛЕРСКО-ФДЕБАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЗОГРАФ" — СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 
1=1 о 

Си \о 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни об рт гш средства . . . . 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

389 

6.573 

1.606 

7.373 
51 

12.835 

В К У П Н О : . 28.827 

е* О 
<и ех. си о 

Назив на позицијата Износ 
во 000$дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

389 

9.135 

2.909 

2.863 
696 

12.835 

В К У П Н О : 28.827 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА МОЛЕРСКО-
ФАРБАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЗОГРАФ", 

СКОПЈЕ, ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието во текот на годината, за да 
обезбеди постојана работа, редовно излегуваше на 
лицитации, ^главен конкурент му беше приват-
ниот сектор) настојувајќи со цените да биде поев-
тино. 

Набавки на материјали сме вршеле од разни 
фирми, со погодни цени ц квалитет на материјалот. 
Предимно сме работеле со фабриките: Пролетер, 
Хелиос Домжале, Хромос Загреб и др. 

Во текот на работата многу ни пречеше и не-
доволниот кредит во висина од 2,909.000 дин. (Спре 
ма обемот на работата и реализацијата би ни бил 
потребен кредит во висина од 4,000.000 ДИН.). 

Книговодството през годината беше ^ажурно. 

Колективот вкупно брои 123 членови, од кои 

висококвалификувани 25, квалификувани 41, по-
» 

луквалификувани 10, неквалификувани 14 работ. 

Ученици во стопанството 24 и 9 службеника. Наго-

лемувањето на кадарот го врши предимно од уче-

ниците во стопанството, а сосем во мал број од 

приучени ци. Со овој број работници и службени-

ци имаме остварено реализација во 1955 год. во 

износ од 53,205.627 динари. 

Од приложениот биланс се гледа дека претпри-

јатието добро работело, дека е рентабилно и дека 

во иднина ќе има уште поповолни услови за ра-

бота. (78) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СО КОЛОНИЈАЛНИ СТОКИ НА МАЛО „КОЛОНИЈА" СКОПЈЕ 

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

о « ех (X о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Ч о 
О- о 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

323 

672 

4.880 

463 
1 

25 

В К У П Н О : 6.364 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции . . 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

323 

870 

4.100 

18 

977 
51 

25 

В К У П Н О : 6.364 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СО КОЛОНИ-

ЈАЛНИ СТОКИ НА МАЛО „КОЛОНИЈА" ВО 
1955 ГОДИНА 

Планираниот промет во текот на 1955 година 
претпријатието го има извршено преку своите три 
продавници во износ од Дин. 38,401.014 со просечно 
користени обртни средства од Дин. 3,630.000 или со 
просечен коефициент на обртот во однос на реа-
лизацијата од 10,6. Од почетокот на годината па с§ 
до 191-ЗЈХ-1955 година претпријатието користеше 
кредит кај Банката во износ од Дин. 3,400.000 со 
мали измени во тој период, а од 19-1Х-1955 год. на 
барање од претпријатието Банката ни го у гол еми 
дополнителниот кредит за Дин. 700.000, така што 
во последните два месеца претпријатието користе-
ше кредит кај Банката во износ од Дин. 4,100.000, 
од кои дополнителен 1,700.000 и постојан кредит 
Дин. 2,400.000. Потребата за уголемување на кре-

дитот беше наложена со поскапувањето на некои 
конјунктурни артикли, а од друга страна пак до-
бавувачите настојуваа да им се измируваат навре-
ме побарувањата. 

Во текот на 1955 год. претпријатието има ра-
ботено со помала разлика во цени во однос на 1954 
година, а имено во 1955 год. со 7,6% а во 1954 год. 
со 8,13% што уследи како резултат на уголемениот 
промет во 1955 год. во однос на 1954 год. 

Набавката на стоки е вршена главно од ангро-
претпријатија во Скопје, а во помали количини 
директно од индустријата. Разликата во цени е 
формирана колективно со претходно консултира-
ни на некои членови од колективот што се покажа 
многу успешно, бидејќи, главно стремеж беше да 
се формираат пониски продажни цени, а со што 
се уголеми прометот. (77) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА производство на метални производи, вршење бра-
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МЕТАЛЕЦ", СКОПЈЕ, ВО 

1955 ГОДИНА 

Претпријатието во 1955 год. планот за произ-
водство1 и реализација го исполни со 128%. 

Предмет на послувањето на претпријатието е: 

варски и лимарски услуги за градежништвото. 
Вкупниот приход през годината изнесува вкуп-

но 70,745.593 дин. 
Претпријатието со своето школување постигна 

добри резултати и покажа добар финансиски ре-
зултат. (71) 



Стр. 12 — Бр. 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 24-1Х-1956 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА МЕТАЛНИ ПРОИЗВО ДИ И ГРАДЕЖНА КОНСТРУКЦИЈА „МЕТАЛЕЦ", 
А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

Ѕ о Назив на позицијата о. >о 
Износ 

во ООО дин. 5 о« Назив на позицијата си О 
Иѕнос 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 9.150 средства 
7.989 

2. Инвестиции во тек , — 
1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

7.989 

3. Издвоени средства и други средства 
6.60Ѕ 

инвестиции 1.161 
за инвестиции 6.60Ѕ 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
10.500 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции — 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 17.014 
вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга б. Банка — кредит за обртни средства 15.686 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

5. Купувачи и други побарувања . . 14.434 
В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива 134 
В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива 134 
В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива 134 сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 12.003 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива — 

7. Распоредена добивка 18.027 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба — 
12. Покритие на загубата 

18.026 

В К У П Н О : 65.365 В К У П Н О : * , 65.365 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ „ЕВРОПА", СКОПЈЕ 

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

5 о. Назив на позицијата а. о 
Износ 

во ООО дин/ 3 а Назив на позицијата а« о 
Износ 

во ООО дин. 

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

56.332 
средства 

1. Основни средства 56.332 
1. 

средства 
47.434 

1. Основни средства 
1. Фонд на основните средства . . 47.434 2. Инвестиции во тек . . . . . . . 2. Долгорочен кредит за довршување 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции — 

за инвестиции 6.950 3. 
4. 

Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

7.817 

8 897 
Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 76.268 вестиции 

В. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 88.488 

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

44.856 
8. Пасивни временски разграничувања 454 

. 5. Купувачи и други побарувања . . 44.856 . 5. Купувачи и други побарувања . . 
40 В. Извори иа средствата во пре-6. Друга актива 40 В. Извори иа средствата во пре-6. Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 15.643 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 15.713 

7. Распоредена добивка 29.887 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба — И. Добивка 29.887 8. Загуба 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н Ог 214.333 В К У П Н О : 214.333 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ФАБРИКАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ 

„ЕВРОПА", СКОПЈЕ ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието својот плански задаток во 1955 
год. го исполни како следува: 

Исполнување по количина: бонбони 102%, чо-
колади 50%. Вкупно планот е исполнет по коли-
чина со 100,5%. 

Исполнување по финансиски показатели: вку-
пен приход 100%, добивка 344%. 

Претпријатието планот го реализира преку 

своите две погонски групи: бонбони (во која спа-
ѓаат сите видови бонбони, локум, таан алва, млеч-
ни карамели и разни врсти желе) и погонот за чо-
колади: сите врсти чоколади. 

Во однос на 1954 год. претпријатието успеа да 
го зголеми производството и тоа: 

1. по количински показатели со 32% и 
2. вкупниот приход со 29%. 
Во 1955 год. претпријатието оствари вкупен 

приход од 279,280.182 дин., а добивка 29,887.241 дин. 
(111) 

Б И Л А Н С 
НА СТОВАРИШТЕТО НА ФАБРИКАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ „ЕВРОПА", СКОПЈЕ 

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

2 Назив на позицијата Износ 
во ООО див. 2 си Назив на позицијата си о 

Износ 
во ООО дин. 

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

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

за инвестиции 

Б, Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

80 ' 

893 

523 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

В. Извори на обртните средства 

80 

682 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

7.469 
1.686 

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

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

1.564 

39 

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

10. Друга пасива 
8.286 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

634 

В К У П Н О : 11.285 В К У П Н О : 11.285 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
СТОВАРИШТЕТО ВО 1955 ГОДИНА 

Стовариштето се снабдува со прехранбени ар-
тикли исклучиво од Фабриката за бонбони и чо-
колади „Европу". Стовариштето врши продажба 
на трговските дуќани на мало во град Скопје и 
околијата. Тоа своите трошоци ги покрива од 
остварениот рабат што му се одобрува при купу-
вање на стока. 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРОДАВНИЦАТА ВО 1955 ГОДИНА 

Продавницата се снабдува со производи од фа-
бриката и се задолжува по продажни цент*. Таа 
ги покрива своите трошоци од остварените раз-
лики во цени. През 1955 год. има остварено реали-

Стовариштето во текот на 1955 год. оствари 
реализација во износ од 34,100.000 дин. што во 
процент изнесува 113,66%. 

Во 1955 год. оствари вкупен приход 34,260.313 
дин. По покривање на трошоците покажа добивка 
во износ од 633.791 дин. Добивката е распределена 
по определените инструменти. (114) 

зација во износ од 6,735.000 дин., што во процент 
изнесува 254%. 

Во 1955 год. продавницата има остварено вку-
пен приход 924.943 дин. По покривање на трошо-
ците оствари добивка во износ од 610.215 дин. и 
истата е распределена. -(112) 



Стр. 14 — Бр. 27 с л у ж б е н ћ ш с & ш а л а т 

Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦАТА БР. 1 НА ФАБРИКАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ „ЕВРОПА", СКОПЈЕ 

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

3 Ѕ. Назив на позицијата си \о 
Износ 

во ООО лин. 5 а. Назив на позицијата а хо 
Износ 

во ООО дш. 

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

1. Основни средства 118 средства 
118 2. Инвестиции во тек — 

1. Фонд на основните средства . . 118 

3. 
Инвестиции во тек 

2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции — 

за инвестиции 3. 
4. 

Разни фондови 
Долгорочен кредит *за финансира-

271 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции — 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 493 вестиции 

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

актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 140 
6. Друга актива 193 В. Извори на средствата во пре-Друга актива 

9. 
сметка и друга пасива 

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

7. Распоредена добивка 610 Г. Финансиски резултат 

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

610 

џ В К У П Н О : 1.554 В К У П Н О : 1.554 

Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦАТА БР. 2 НА ФАБРИКАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ „ЕВРОПА", СКОПЈЕ 

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

Чо 
V Си си Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
** о « а. 

Си о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

417 

1.013 

208 
649 

450 

2.737 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 
Б. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

417 

189 

13 

1.668 

450 

2.737 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРОДАВНИЦАТА ВО 1955 ГОДИНА 

Продавницата се снабдува со производи од 
фабриката и истата се задолжува и продава по 
продажни цени на мало. Таа се издржува и ги по-

крива своите трошоци од остварените разлики во 
цени. 

Во 1955 год. продавницата има остварено реа-
лизација во износ од 8,506.379 дин. што во процент 
изнесува 151%. През 1955 год. оствари вкупен при-
ход во износ од 1,101.743 дин., ги покри трошоците 
и покажа добивка 449.485 дин. (ИЗ) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА КНИГОИЗДАТЕЛСТВОТО „КОЧО РАЦИН", СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

о 
X & Си о Назив ва позицијата Износ 

во ООО дин. V о. 
Си о 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

A. Основни и издвоени ередства 

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

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

2.717 

3.755 

129.511 

28.752 
1.036 

13.211 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

2.717 

5.647 

В К У П Н О : 178.982 В К У П Н О : 

125.361 

37 

32.009 

13.211 

178.982 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
КНИГОИЗДАТЕЛСТВОТО „КОЧО РАЦИН" ВО 

1955 ГОДИНА 

Петтата година на работењето ова книгоизда-
телство ја приврши со доста добри економски фи-
нансиски резултати. 

Издадена е уметничка литература од домаш-
ни и странски автори во вредност по П Ц. П. Дин. 
35,330. Издадени се 50 книги на број, а при тираж 
од 127.600 примероци. 

Трговската дејност е вршена на ангро преку 
ангро-одделението и на мало преку 12 продавни-
ци (пет во Скопје и седум во внатрешноста). 

Постигнат е промет во износ од 323,754.000 дин. 
Деловни погонски единки на претпријатието 

се: издавачко одделение, склад за ангро, склад за 
сопствена литература, склад за нагледни средства 
и училишни помагала и продавници. 

Остварена е разлика во цена 39,804.000 дин. 
Вкупни годишни трошоци се 26,593.000 дин. Из-
вршено е слизгање надолу на цените на сопстве-
ните изданија и на некои трговски стоки за 
12,055.000 дин. 

Остварен е редовен платен фонд во износ од 
8,206.000 дин. Просечно исплатена плата изнесува 
9.000 дин. Принадлежностите на персоналот през, 
целата година се исплатувани 100%. 

Постигнатите резултати се, главно, резултат 
на залагањето на целиот колектив и на неговите 
раководни органи. (179) 



Стр. 16 — Бр. 21 СЛУЖБЕН ћЕШИК КА 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗВОЗ НА ТУТУН „МАКЕДОНИЈА", СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

^ Ом О- хо Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 67.982 
2. Инвестиции во тек 89.713 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 275.725 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 12.481.893 

В. Средства во пресметка и друг? 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 427.054 
6. Друга актива 1.007.102 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 1.176.743 
8. Загуба — 

В К У П Н О : 15.526.212 

о 
V си 

Си о 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

67.982 

217.225 

89.713 

12.893,690 
64.264 

278.727 

736.061 
1.807 

1.176.743 

15.526.212 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗВОЗ НА ТУТУН 

„МАКЕДОНИЈА", СКОПЈЕ, ВО 1955 ГОДИНА 

Во вкупниот извоз на тутун на ФНРЈ за 1955 
год. нашето учество изнесува количински 53,36%, 
а по вредност 60%. Претпријатието во почетокот на 
годината располагаше со 3,154.963 кгр. тутун пре-
останати бер. 1952, 1953 и 1954 год. Во текот на 
1955 год. се откупени од претпријатијата за обра-
ботка на тутун во НР Македонија 5,360.916 кгр. 
тутун. Сите откупени тутуни заедно со залихите 
образуваат фонд од 8,515.879 кгр. Преземените ту-
туни за извоз за сметка на претпријатието за об-
работка на тутун во НР Македонија изнесуваат 
количински 3,936.379 кгр. Од тоа во текот на 1955 
год. се реализирани до крајот на годината 7,800.508 

кгр. тутун во вредност од 3.061.613.039 дин. девизни 
динари од кои 3,864.129 кгр. во вредност од. динари 
1.520.602.697 за наша сметка и 3,936.379 кгр. во вред-
ност од динари 1.541.010.342 за сметка на претпри-
јатијата за обработка на тутун во НР Македонија. 
Постигната е средна цена од 393 дин. или 1,31 до-
лари што изнесува 11,39% уголемување средната 
цена во споредба со 1954 година. 

Пласманот на тутунот на реализираните пар-
тиди од 3.061.613.038 девизни динари, кгр. 7,800.508 
е во следните земји: САД, Холандија, Италија, 
Франција, СССР, Полска, Чехословачка, Источна 
Германија, Западна Германија, Белгија, Швајца-
рија, Израел, Египет, Финска, Шведска, Австрија 
и Англија. 

По поднесувањето на билансот не останаа ни-
какви ^ликвидирани обврски спрема општестве-
ната заедница. Своите побарувања претпријатието 
навреме ги наплати. (103) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ФАБРИКАТА ЗА ПЕЧЕЊЕ ВАР „ПРЕВАЛЕЦ", 

ТИТОВ ВЕЛЕС ВО 1955 ГОДИНА 

Во текот на 1955 год. претпријатието произве-
де негасена в&р 13.034 тона натфрлајќи го планот 
со 34 тона, или во проценти планот е исполнет со 
100,2%. Овој успех спореден со производството од 

минатите години покажува дека фабриката посто-
јано го наголемува производството, Така во 1948 
год. се произведени 2.700 тони вар, а во 1949 год; 
5.393 тона, 1950 год. 9.150 тона, во 1951 год. 10.580 
тона, во Д952 год. 9.860 тона, во 1953 год. 11,063 то-
на, во 1954 год. 12.742 тона и во 1955 год. 13.034 
тона. ' • (81) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА ПЕЧЕЊЕ ВАР „ПРЕВАЛЕЦ", ТИТОВ ВЕЛЕС 

на ден „31-ХП-1955 година П а с и в а 

ч о « а . ех О Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

^ о 
Си о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7., Распоредена добивка 
8. Загуба 

87.570 
229 

13.473 

4.719 

1.994 
2,234 

54.554 

В К У П Н О : 114.773 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 87.570 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции — 
3. Разни фондови 13.503 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции — 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 229 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 6.250 
7. Фонд на обртните средства . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања — 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 2.667 
10. Друга пасива — 

Г. Финансиски резултат 
И. Добивка 4.554 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 114.773 

Б И Л А Н С 
НА ФИСКУЛТУРНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СПОРТ", СКОПЈЕ 

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

2 §. Назив на позицијата 
си хо 

Износ 
во ООО дин. 2 о- Назив на позицијата 0- \о 

Износ 
во ООО дин. 

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

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

3.036 средства 
1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 

1.145 

за инвестиции 8.535 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира -

12.513 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 3.770 вестиции 

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

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

57.602 

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

4.700 
68.185 

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

сметка и друга пасива 

58 

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

10. Друга пасива 
5.740 
4.168 

7. Распоредена добивка 3.419 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 3.419 

В К У П Н О : 91.645 В К У П Н О : 91.645 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ФИСКУ Л ТУ РНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ СПОРТ", 

СКОПЈЕ, ВО 1955, ГО ДИНА 

Претпријатието е основано на З-П-1946 год. со 
решение на Комисијата за кооперативно дело од 
15-У-1946 год. и почна да работи како фискул-
турна задруга. Од 27-У1ЏЈЈ-1948 год. реорганизи-
рано е како претпријатие за изработка и продаж-
ба на фискултурни реквизити. 

Планираниот бруто-приход за 1955 год. изне^-
сува за производната дејност 60,000.000 дин., а за 
трговската 120,000.000 дин. 

Реализацијата изнесува за производството 
8^.453.436 дин., а за трговијата 160,909.946 динари. 

Просечно користените кредитни средства од 
Народната банка во 1955 год. изнесуваат 85,000.000 
дин. Ангажираните кредитни средства повеќе се 
употребени за изработка на фискултурни рекви-
зити. 

Остварената добивка во 1955 год. изнесува 
3,418.682 дин. Таа е распределена согласно со про-
писите. Од добивката за наголемување на платни-
от фонд отпаѓа 720.511 дин. заедно со придонесот 
за социјално осигурување. 

Сите обврски се платени навреме, а побарува-
њата редовно се наплатувани. Обемот на работата 
во 1955 год. одговара на производниот капацитет 
на претпријатието. (63) 

НА ЖЕЛЕЗНИЧКОТО 
А к т и в а 

Б И Л А Н С 
ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ, СКОПЈЕ 
ден 31-ХП-1954 година 

»з о « а. о- \о Назив на позицијата Износ е* О 
V а. а* о 

Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основна средства 16.282.414 
2. Инвестиции во тек 1.766.689 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 471.410 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 888.340 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 175.725 
6. Друга актива 3.506 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 496.080 
8. Загуба — 

В К У П Н О : 20.084.164 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

16.264.595 

17.819 
535.344 

1.766 689 

111.880 
521 

110.782 

480.610 
299.844 

496.080 

20.084.164 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Дејноста на Железничкото транспортно прет-
пријатие — е превоз на патници и стока. 

Вкупниот годишен план на превозот на патни-
ците и ; стоката, изразен во редуковани тонски ки-
лометри, претпријатието го изврши со 108,8%. Во 
текот на 1955 год. превезено е 6,295.000 патници и 
2,383.000 тони разни стоки, 

Реализираните приходи што ги оствари прет-
пријатието изнесуваат 4,194.985.039 динари, додека 
трошоците се 3,698.905.275 динари, така да остваре-
ната добивка изнесува 496,079.764 и истата е рас-
пределена согласно постоеќите прописи. 

Сите обврски на претпријатието спрема заед-

ницата и фондовите се ликвидирани. Средствата 

се заменски трошени, (83) 
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А к т в а 

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

на ден 31-ХП-1955 година П а с е в а 

? О 
(X Ои \о 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 1.820 
2. Инвестиции во тек . 18.635 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции . . 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

114.201 

10.635 
1 545 

1.099 

В К У П Н О : 147.735 

Ои чо Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

1.820 

20.134 

53 

109.965 

12.028 
2.636 

1.099 

147.735 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ТЕХНИЧКИ МАГАЗИН 

„СКОПЈЕ", ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 1-IX-1947 год. 
како Сервис за снабдување на занаетчиството и 
локалната индустрија во НРМ. 

Подоцна, спрема решението бр. 177 („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 17/52) претпријатието се пре-
ориентира како технички магазин „Скопје", со 
предмет на работење: трговија на големо и мало 
со железарски стоки, електрични материјали, хе-
микалија, хартија, метални производи, разни тех-
нички материјали, прибори и алат за потребите на 
занаетчиството. 

Во текот на 1955 год. набавените стоки изнесу-
ваат вкупно Дин. 366.415/м по набавил, земени ди-
ректно од производните центри, преку посредни 

увозни претпријатија, а делум преку ангро прет-
пријатие. 

Остварената реализација на прометот изнесува 
Дин. 378.299/м по продажна вредност за продадени 
стоки на деталистичката мрежа, занаетчиски ду-
ќани, надлештва, установи, школи и др. 

Планот за 1955 год. е остварен за 105%, т.е. 
натфрлен е за 5%. 

Остварената разлика во цени изнесува вкупно 
24.774/м, по одбиток на материјалните трошоци во 
износ од Дин. 23371, остварената добивка изнесува 
Дин. 1403/м. 

Просечно користениот кредит за обртни сред-
ства изнесува 109965/м динари. 

Просечното движење на залихите во текот на 
извештај ната година изнесува Дин. 104093/м. 

(69) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Претпријатието „Просветно дело" издава учеб-
ници, прирачници, школски, административни кни-
ги и обрасци. 

Претпријатието во текот на годината користе-
ше кредит за обртни средства во износ од 70,000.000 
динари. 

Во текот на годината се издадени 55 книги во 
вредност од 64,980.000 дин., а се продадени книги 
во вредност од 55,000.000 дин. 

Сите обврски на претпријатието спрема опште-
ствената заедница што произлегуваат од добивка-
та се измирени во целост и во законскиот срок. 

(117) 
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Б И Л А Н С 
НА ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОСВЕТНО ДЕЛО", СКОПЈЕ 

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

5 §. Назив на позицијата 
Си >о 

Износ 
во ООО дин. Ѕ а Назив на позицијата Он уо 

Износ 
во ООО дин. 

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

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

1,010 средства 
1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции . ; 

1.010 

за инвестиции 1.318 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

2.022 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 65.248 
вестиции • 

Б. Извори на обртните средства 

25 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

69.967 
910 

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

10.506 
116 

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

сметка и друга пасива 

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

10. Друга пасива 
4264 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

2.798 

В К У П Н О : 80.996 В К У П Н О : 80.996 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РАЗНОПРОМЕТ", СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година 

«=* о 
ЈО СХ СХ чо 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

A, Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

1.844 

13.327 

122.926 

25.129 
1.284 

437 

В К У П Н О : 164.947 

Си о 
Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 
В. Извори на обртиите средства 

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

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

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

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

1.844 

15.660 

140 ООО 

В К У П Н О : 

7.006 

437 

164.947 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „РАЗНОПРОМЕТ" ВО 1955 Г. 

Претпријатието во 1955 година си постави план 
за стоковен промет од Дин. 560,000.000.— Поставе-
ниот план е исполнет со 105,2% односно со 
589,284.791 дин., што значи дека планот е натфр-
лен за околу 29,000.000 дин., а остварен е поголем 
промет за околу 15,000.000 дин. од реализираниот 
таков во 1954 год. 

Планот за набавка на стоки исто така е ре-
ализиран со 105,3%. Целокупната набавка на сто-
ка во текот на годината е продадена. Набавката 
е вршена од директни извори — индустријата ко-
ристејќи се со сите бонификации. По тој начин 
се пружени сите посебни услови на нашите купу-

вачи да набават при нас такви артикли чија на-
бавка инаку е сложена и скапа. 

Со добра организација, залагање на целиот 
колектив и соработка во работата планираниот 
коефициент на обртот спрема просечните залихи 
на стока од 4,20 е исполнет со 4,61, планираниот 
коефициент спрема просечно користениот кредит 
од 4,10 е исполнет со 4,27, а планираниот коефи-
циент спрема одобрениот вкупен кредит од 4 
остварен е со 4,21. 

На своите обврски како спрема добавувачите 
исто така и спрема општествената заедница секој-
пат е одговарано точно и навреме. 

Условите за работа во 1956 год, се добри. 
(106) 

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

„СЕЧА", СКОПЈЕ х 

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

2 а, Назив на позицијата 
ОИ \С 

Износ 
во ООО дин. 3 Назив на позицијата Изиос 

во ООО дин. 

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

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

за инвестиции 

14.920 

18.655 

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

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

14.920 

22.793 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 198.378 
вестиции 

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

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

203.843 
1.421 

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

63.050 
122 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

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

10. Друга пасива 
52.148 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

12.708 

В К У П Н О : 307.905 • В К У П Н О : 307.905 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „СЕЧА", ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1960 година, со 
основна дејност: експлоатација на шуми за доби-
вање огревно дрво и дрвен ќумур. Во 1953 год 
претпријатието се регистрира како трговско прет-
пријатие за огревен и градежен материјал какво 
остана до денес. 

Во 1955 година претпријатието постигна добри 
резултати благодарејќи на подобрата организација 

како и на залагањето на целиот колектив. Така 
претпријатието поставениот план за реализацијата 
од 650,000.000 дин. успеа да го исполни со 138% или 
да оствари 847,259.000 дин. Таа реализација паѓа 
на: огревен материјал 191,262.000 дин. или 136%-, 
дрвен градежен материјал 302,102.000 дин. или 144% 
метален градежен материјал 88,145.000 дин. 110%, 
друг градежен материјал 315,000.000 дин. или 143%. 

Покрај горното, претпријатието успеа да оси-
гури доволно залихи на огревен материјал и пре-
ку зимата, благодарејќи на дополнителниот кредит 
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од 50,000.000 дин., за кој даде гаранција Околиски-
от народен одбор — Скопје. 

Недостигаат големи и уредени складишта до 
железничката линија и потребни превозни сред-
ства па затоа се отежува навременото и евтино 

А к т и в а 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 252.154 
2. Инвестиции во тек 62.619 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции . 92.614 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 394,786 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка . . . . . . 716.521 
8. Загуба — 

В К У П Н О : 1,518.694 

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

ВО 1955 ГОДИНА 

Во 1955 год. претпријатието обработуваше ту-
туни од реколтата во 1954 год. Откупена е сурови-
на 1,540 тона за дин. 355,740.000 или средно по дин. 
231. 

По обработката на наведената количина е до-
биен финален продукт 1437, од кои 995 за дин. 
2,136.057.395 за извоз и 442 тона за домашни фабри-
ки за дин. 399,059.287 или вкупно за 2.535.116.682 
дин. со средна цена дин. 1.763 по кгр., плус е оства-
рена курсна разлика од дин. 199,062.000 така што 
со оваа разлика средната цена изнесува 1,902 дин. 

Планираната продажна цена беше 1.420 дин. а 
е постигната за дин. 482.— повеќе. 

Планирана е добивка во износ од 367,482.000.— 
а е остварена дин. 716.520.674 и е создадена вон-
редна добивка дин. 96,777.167. 

Ваков позитивен финансиски резултат е по-
стигнат од една страна поради поголема побару-
вачка на извозни тутуни, а од друга страна со ма-
нипулирање на целата реколта, што придонесе да 

снабдување на граѓанството со огревен материјал. 

Особено внимание е обрнато на навремено ис-
платување на обврските и наплатување на долго-
вите. (64) 

П а с и в а 

Износ 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. 4>онд на основните средства . . 251.168 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 986 
.3. Разни фондови 76.141 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 31.361 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 61.253 
Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 279.376 
7. Фонд на обртните средства . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања 204 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 10.903 
10. Друга пасива 90.781 

Г. Финансиски резултат 
И. Добивка 716.521 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 1,518.694 

се зголеми извозот, а извозните тутуни со исти 
класи постигнаа многу поголеми цени на странски 
пазари одошто се цените на домашниот пазар. 

Ферм-заводот, кој беше во изградба на 1-Д-1956 
год. се пушти во погон. Само ни недостигаат сред-
ства од околу 10 милиони динари за изградба на 
надворешна канализација за одвод на водата за 
да може да се пушти во употреба и модерната ба-
ња со 32 туша и 6 кади. 

Во 1955 год. претпријатието работеше со. 783 
работника просечно, за разлика од 1954 год. кога 
имаше 374 тона суровини повеќе, но реорганизаци-
јата со манипулација на целата реколта придонесе 
да се зголеми работната рака за 283 работника 
просечно, односно зголемени се расходите за дин. 
23„972.000 плус 43%< за социјален придонес.- Ова 
зголемување даде многу поголем финансиски ре-
зултат — дин. 524 по кгр. или вкупно повеќе 
101,498.800. 

Освен сопствените тутуни, претпријатието из- ч 
манипулира 200 тона тутун, сопственост на Прет-
пријатието за обработка на тутун во Прилеп без 
секаква добивка. (76) 

Б И Л А ћ С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, КУМАНОВО 

на ден 31-ХП-1955 година 

Назив на позицијата Износ * о 
и Си а« хо Назив на позицијата 
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А к т и в а 

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

на ден 31-ХП-1955 година 
СКОПЈЕ 

П а е и в а 

«=( о ОЈ са-си о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Чо 
X си си чз Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

493,812 

106.690 

377.496 

136.371 

410.242 

1.524.611 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

493.812 

133.474 

200.000 
140.000 

147.083 

410.242 

1.524.611 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТУТУНОВАТА ФАБРИКА — СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 
Т 

2 8. Назив на позицијата си >о 
Износ 

во ООО дин. 
ч о О) Ои Си хо 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства( . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. З а г у б а 

75.146 

104.265 

705 312 

333.927 

77.934 

В К У П Н О : 1.296.584 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

75.146 

109.991 

В К У П Н О : 

101.204 
716.931 

23.054 

192.329 

77.934 

1,296.584 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПР. ЗА УГОСТИТЕСТВО И ТУРИЗАМ „ИЛИНДЕН" КРУШЕВО 

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

5 а. Назив на позицијата Оц N0 
Износ 

во ООО дан. 5 §. Назив на позицијата 
0« о 

Износ 
во ООО див. 

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

39.383 
средства 

1. Основни средства 39.383 
1. Фонд на основните средства . . 38.640 1. Основни средства 

* 1. Фонд на основните средства . . 38.640 
2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства 

2.422 
инвестиции 743 

за инвестиции 2.422 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 

2 Л 0 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 1.952 вестиции 
4. Вкупни обртни средства . . . . 1.952 

В. Извори на обртните средства В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Ванка —кредит за обртни средства 1.739 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 1.739 

262 
8. Пасивни временски разграничувања 

5. Купувачи и други побарувања . . 262 
В. Извори на средствата во пре-5. Купувачи и други побарувања . . В. Извори на средствата во пре-

6. Друга актива — 6. Друга актива сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 317 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива — 

7. Распоредена добивка . . . . . — Г. Финансиски резултат 

8. Загуба И. Добивка 8. Загуба 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 44.019 В К У П Н О : 44.019 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПР. НА ГОЛЕМО „ОРАЧ" 

на ден 31-ХП-1955 година 
КОЧАНИ 

О 
X О. Ои о Назив на позицијата 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

Износ 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . * . . 

В. Средства во пресметка и друг^ 
актива 

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

4.356.926 

1.993.798 

18.662.292 

14.890.610 
160.367 

682.201 

В К У П Н О : 40.746.194 

* о а. Он \о 
Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира 

ње инвестиции 
5. Други изворне за финансирање ин-

вестиции 
Б. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

4.356.926 

2.075.567 

338.000 

20.957.000 

В К У П Н О : 

12.336.500 

682.201 

40.746.194 
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Образец број 2 

К Н И Г А 
За водење евиденција за триерисано (и обеззаразено) семе во семечистателната ста-

ница (индивидуален производител). 

село општина околија 

Р
ед

ен
 б

ро
ј 

Датум Пшеница 
кгр. 

Јачмен 
кгр. 

Овес 
кгр. 

'Рж 
кгр. 

Употребено 
препарати 

кгр. 

1 
1 
! 

Ог ласт дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ надлежен по член 21 став 1 од законот за 
личните имиња ја одобри промената на фамили-
јарното име на Горовски Петрунов Веселин, роден 
на 5 април 1935 год. во е. Годрабинци, околија 
штипска од татко: Горовски Петрун и мајка Горев-
ска, Велинова Николета така да во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Ангелов. 

Државниот секретаријат за внатрешни рабо-
ти на НРМ со решение бр. 8057 од 26-"У1-1956 год, 
ја одобри промената на фамилијарно^ и личното 
име на Стојановска Гроздана, родена на 5-П-1937 
год. во Кавадарци, од татко: Богдан и мајка Звез-
дова Горица, настанеш во Кавадарци, така да во 
иднина фамијалрного и личното име ќе и гласи 
Звездова Зорка. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (82) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 9949 од 26-У1-1956 год. ја 
одобри промената на роденото име на Стојановска 
Милица, родена на 30-УП1-149 год. во село Сири-
чино — Тетовска околија, од татко Стојановски 
Тодор и мајка Стојановска, родена Ди лоска Анѓа, 
така да во иднина роденото име ќе и гласи Дафин-
ка. 

Согласно член 21 став 2 од Законот за личните 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (83) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 19852 од 3-Х1-1955 год. ја 
одобри промената на личното име на Савевски 

Светозар, роден на 10-У1-1915 год. во село Присва-
јани — Охридско, од татко Ристо и мајка Коца. 
настанет во Белград на ул. „Лимска" бр. 5, така 
да во иднина личното име ќе му гласи Крстиќ 
Живко. ( 

Согласно член 21 став 2 од Законот за лич-
ните имиња оваа промена важи од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на НРМ". (84) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 12278 од 1-У1П-1956 год. ја 
одобри промената на роденото име на малолетното 
дете Добревски Цветан, роден на ден 6 март 1944 
год. во село Илинден, Скопска околија, од татко 
Добревски Стојан и мајка Сава, така да во иднина 
роденото име ќе му гласи Благоја. 

Согласно' член 21 став 2 од Законот за личните 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". (85) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 7813 од 26-У1)-1956 год. ја 
одобри промената на фамилијарно^ име на Ми-
тров Ристо, роден на ден 9-1ЈУ-1923 год. во село 
Коњско — Титоввелешка околија, од татко Митров 
Божин и мајка Митрова, род. Ковачева Неда, така 
да во иднина фамилијарното име ќе му гласи Ди-
мшовски. 

Согласно член 21 став 2 од Законот за лични-
те имиња оваа промена важи од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на НРМ". (86) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 6221 од 17-УШ-1956 год. 
ја одобри промената на роденото' име на малолет-
ното усвоено дете Паскал овски Методија, родено на 
ден 2-П-1954 год. во Битола, од мајка Петрова Васка, 
така да во иднина роденото име ќе му гласи Ата-
нас. 

Согласно член 21 став 1 од Законот за личните 
имиња оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник ка НРМ". (87) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ надлежен по член 21 став 1 од Законот за 
личните имиња ја одобри промената на роденото 
име на Зафирова Сузана, родена на ден 23-УП-1955 
год. во Нишка Бања од мајка Шкодра Цвета, така 
да во иднина роденото име ќе и гласи Ленче. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО 

При овој суд се води спор за бракоразвод про-
тив тужениот Иљоски Спасе, од село Раотинце — 
Тетовска околија, сега во Бугарија со непозната 
адреса. 

Се поканува именованиот Спасе во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави пред судот 
или одреди застапник кој ќе го застапува него-
виот интерес. Во противно ќе му биде одреден за-
стапник преку старателскиот орган при Општин-
скиот народен одбор — Тетово, со кого ќе се ра-
справи спорот. 

Од Окружниот суд во Тетово, Г. бр. 136/56. 
(79) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Ќерим Мехмед Шерифе, по татко Етал, од Би-
тола, ул. „босна" бр. 92, поднесе до овој суд туж-
ба за развод на бракот против Ќерим Мехмед, од 
Битола, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот 
Мехмед е во неизвесност и со непозната адреса се 
поканува во срок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на НРМ", да се 
јави или одреди свој застапник. Во противен слу-
чај ќе му биде одреден старател кој ќе го заста-
пува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 322/56. 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1У!-1956 год. на страна 48 е запишано следното: 
е отворена редовна ликвидација на Занаетчискиот 
дуќан „Пролет", Берово, а за ликвидатор е одре-
ден Драги Чаловски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр.. 
88/56. (024) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-ГУ-1956 год. на страна 51 е запишано следното: 
е отворена редовна ликвидација на Самостојниот 
зарзаватчиски дуќан „Сосна" — Берово, а за лик-
видатор е одреден Чаловски Драги. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
89/56. (925) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-УП-1956 год. под рег. бр. 262, на страна 681 е 
запишано следното: со решение на НО Ла општи-
ната „Ид а ди ја" — Скопје бр. 17777 од 27-У1-1956 
год. претпријатието — трговски дуќан за делика-
тес „Црвени Брегови", Скопје, е ставено во ре-
довна ликвидација. 

За ликвидатор на дуќанот е назначен Никола 
Пендовски, кој дуќанот ќе го потпишува од 
10-УП-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2102/56. (983) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-УП-1956 год. под рег. бр. 208, на страна 563 е 
запишано следното: со решение на НО на општи-
ната „Идадоја" — Скопје бр. 17778 од 27-УИ-1956 
год. Претпријатието — дуќан за млеко „Маврово" 
— Скопје е ставено во редовна ликвидација. 

За ликвидатор на дуќанот е назначен Никола 
Пендовски, кој дуќанот ќе го потпишува од 
10-УП-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2101/56. (984) 

, —- — 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-ЦГ-1956 год. под рег. бр. 195, на страна 521 е за-
пишано претпријатието под фирма: Занаетчиско 
претпријатие на мало за промет со месо и риба 
„Хигиена" — Кавадарци — Продавница во Кава-
дарци. Предмет на школувањето на продавницата 
е трговија со месо и риба на мало. 

Продавницата е основана од Занаетчиското 
претпријатие „Хигиена" — Кавадарци, а одобрено 
од НО на Тиквешка околија, со решение бр. 18019 
од 28-ХН-1054 г. 

Раководител на продавницата е Пано Митков. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1642/56. (380) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16 -̂111-1956 год. под рег. бр. 195, на страна 521 е за-
пишано под фирма: Занаетчиско претпријатие на 
мало за промет со месо и риба „Хигиена" — Кава-
дарци — Продавница во Кавадарци. Предмет на 
поодувањето на продавницата е: продажба на месо 
и риба на мало. 

Продавницата е основана од Занаетчиското 
претпријатие „Хигиена" — Кавадарци, а одобрено 
од НО на Тиквешка околија со решение бр. 18019 

' од 28-ХП-1954 год. 
Раководител на продавницата е Киро Малин-

ков, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1641/56. (381) 

— ^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1956 год. под рег. бр. 111, на страна 293 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие на ма-
ло за промет со колонијални стоки „Раштани" — 
Кавадарци — Продавница бр. 1 во Кавадарци. 
Предмет на послувањето на продавницата е: трго-
вија на мало со животни прехрани и предмети за 
куќни потреби. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Раштани" — Ка-
вадарци, со заклучок од 5-1-1956 год., а одобрено 
од НО на Општината — Кавадарци со решение 
бр. 346 од 11-1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Драги Иванов. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1507/56. (386) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1956 год. под рег. бр. 111, на страна 293 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие на мало 
за промет со колонијални стоки „Раштани" — Ка-
вадарци — Продавница бр. 2 во Кавадарци. Пред-
мет на послувањето на продавницата е: трговија 
на мало со животни прехрани и предмети за куќни 
потреби. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Раштани". — Ка-
вадарци, со заклучок од 5-1-1956 год., а одобрено 
од НО на Општината — Кавадарци, со решение 
бр. 346 од 11-1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Трајко (Спан-
џов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1508/56. (3387) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје обја-
вува дека во регистарот на стопанските организа-
ции на 27-1-1956 год. под рег. бр. 111, на страна 293 
е запишана под фирма: Трговско претпријатие на 
мало за промет со колонијални стоки „Раштани" 
— Кавадарци — Продавница бр. 3 во Кавадарци. 
Предмет ^на иселувањето на продавницата е: трго-
вија на мало со животни прехрани и предмети за 
куќни потреби. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Раштани" — -Ка-
вадарци, со заклучок од 5-1-1956 год., а одобрено 
од НО на Општината — Кавадарци, со решение 
бр. 346 од 11-1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Јован Самар-
џиев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1509/56. (388) 

Окружниот стопански суд во Скопје Објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1956 год. под рег. бр. 111, на страна 293 е за-

пишана под фирма: Трговско претпријатие на ма-
ло за промет со колонијални стоки „Раштани" — 
Кавадарци — Продавница бр. 4 во Кавадарци. 
Предмет на послувањето на продавницата е: трго-
вија на мало со животни прехрани и предмети за 
куќни потреби. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Раштани" — Ка-
вадарци, со заклучок од 5-1-1956 год., а одобрено 
од НО на Општината — Кавадарци, со решение 
бр. 346 од 11-1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Лазо Ресавски. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1510/56. (389) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1956 год. под рег. бр. 111, на страна 293 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие на ма-
ло за промет со колонијални стоки „Раштани" — 
Кавадарци — Продавница бр. 5 во Кавадарци. 
Предмет на послувањето на продавницата е: трго-
вија на мало со животни прехрани и предмети за 
куќни потреби. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Раштани" — Ка-
вадарци, со заклучок од 5-1-1956 год., а одобрено 
од НО на Општината — Кавадарци, со решение 
бр. 346 од 11-1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Ристо Нико-
лов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1511/56. (390) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1956 год. под рег. бр. 111, на страна 293 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие на ма-
ло за промет со колонијални стоки „Раштани" — 
Кавадарци —- Продавница бр. 6 во Кавадарци. 
Предмет на послувањето на продавницата е: трго-
вија на мало со животни прехрани и предмети за 
куќни потреби. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Раштани" — Ка-
вадарци, со заклучок од 5-1-1956 год., а одобрено 
од НО на Општината — Кавадарци, со решение бр. 
346 од 11-1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Тасо Атанасов. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1512/56. (391) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1956 год. под рег. бр. 111, на страна 293 е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие на мало 
за промет со колонијални стоки „Раштани" — Ка-
вадарци — Продавница бр. 7 во Кавадарци. Пред-
мет на послувањето на продавницата е: трговија 
на мало »со животни прехрани и предмети за куќни 
потреби. 
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Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Ранггани" — Ка-
вадарци, со заклучок од 5-1-1956 год., а одобрено 
од НО на Општината — Кавадарци, со решение 
бр. 346 од 11-1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Ристо Бојчев-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1513/56. (392) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1953 год. под рег. бр. 111, на страна 293 е за~ 
пи»пана п д ({.ирма: Трговско хретпри јатка на ма-
ло за промет со колонијални стоки „Раштани'' — 
Кавадарци — Продавница бр. 8 во Кавадарци. 
Предмет на школувањето на продавницата е. трго-
вија со животни прехрани и предмети за куќни 
потреби. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Раштани" — Ка-
вадарци, со заклучок од 5-1-1956 год., а одобрено 
од НО на Општината — Кавадарци, со решение бр. 
346 од 11-1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Нестор Печев-
ски. х 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1514/56. 0393) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-У-1955 год, под рег. бр. 6, на страна 13 е запиша-
на под фирма: Трговско претпријатие на големо за 
емиш, зарзават и варива и сточна храна „Јагода" 
— Скопје — Откупна станица во е. Драчево. Пред-
мет на поодувањето на станицата . е: откупување 
на селско стопански производи како емиш, зар-
зават и варива. 

Станицата е основана од Работничкиот совет 
на Трговското претпријатие на големо „Јагода" — 
Скопје со записник од 18-1-1956 год., а одобрено од 
НО на град Скопје со решение бр. 9345 од 10-1-1955 
год. 

Раководител на Откупната станица е Тоде Вас-
ков. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 956/55. (425) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-1У-1956 год, под рег. бр. 171, на страна 481 е за-
пишано претпријатието под фирма: Претпријатие 
за производство и обработка на тутун „Отља", со 
седиште во Куманово. Предмет на послувањето на 
претпријатието е: производство и преработка на 
тутун. 
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Претпријатието е основано со решение на НО 
на Општината — Куманово, бр. 8807 од 4-1У-1956г. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Милан Ангеловски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1711/56. (453) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
3-1У-1956 год. под рег. бр. 55, на страна 185 е за-
пишана под фирма: Земјоделска задруга „Лазо 
Филиповски Лавски" — е. Сирково — Продавница 
во е. Сирково — Титоввелешко. Предмет на поб-
елувањето на продавницата е: врши набавка и 
продажба на колонијални и други стоки од широ-
ка потрошувачка. 

Продавницата е основана од НО на Општината 
— Градско — Титоввелешко, со решение бр. 2318 
од 26-111-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1703/56. (456) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-ХП-1955 год. под рег. бр. 53, на страна 177 е за-
пишана под фирма: Свилара- памучна задруга 
„Природна свила" — Гевгелија — Погон „Фила-
тура" во Гевгелија. Предмет на школувањето на по-
гонот е: врши преработка на свилените кожурци 
во греж и сортирање на истите. 

Погонот е основан од Задружниот совет при 
Свиларо памучната задруга „Природна свила" — 
Гевгелија со одлука од 3-1Х-1955 год., а одобрено 
од НО на Општината — Гевгелија со решение бр. 
2653 од 17-ХП-1955 год. Истиот ќе го потпишуваат 
управителот Кирил Кајтазов и шефот на сметко-
водството Кортелова Бранка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1382/55. (458) 
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