
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 26 декември 1Ј61 
С к о п ј е 

Број 41 Год. XVII 

Претплатата за 1961 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 80 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

229. 

На основа член 49 став 2 од Законот за бу-
џетите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/59), Народното со-
брание на Народна Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 21 де-
кември 1961 година и на седницата на Соборот на 
производителите, одржана на 21 декември 1961 го-
дина донесе , 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ПЕРИОД ЈАНУАРИ—МАРТ 1062 ГОДИНА 

Финансирањето на потребите на Народна Ре-
публика Македонија ќе се врши времено за месе-
ците јануари—март 1962 година. 

И 
Наплатата на приходите и финансирањето на 

расходите во месеците јануари—март ќе се врши 
по одредбите на Законот за буџетот на Народна 
Република Македонија за 1961 година, со тоа што 
вкупниот износ ма расходите да не ја надмине 
четвртината од вкупниот износ на расходите одо-
брени со тој Закон. 

III 
Во текот на временото финансирање не можат 

да се обезбедуваат средства за нови службенички 
места, надлежности односно работи и нови уста-
нови. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1962 година. 

Број 135 
21 декември 1961 година 

Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 

Претседавач на 
Соб. на производителите, 

Јоцр Праговски, с. р. 

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

230. 

На основа член 81 од Законот за државната 
управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/56), Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД. 
БАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 

ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБ ОIII 
НА ФИНАНСИИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за организацијата и работата на 

Државниот секретаријат за работи на финансиите 
(,,Службен весник на НРМ", бр. 22/60), во член 1 
помеѓу зборовите „секретар" и „организационите" 
на место ,,и" се става запирка, а на крајот од ис-
тиот член се брише точката ,1 се додаваат зборо-
вите „.и Управата за имотно-правни односи како 
посебен орган на управата во состав на Државниот 
секретаријат". 

Член 2 
Во членот 11 став 2 се брише точката 5 
Во точката 6, кота станува точка 5, наместо 

зборовите: „Општо одделение" со ставаат зборовите 
„Општ отсек". 

Досегашните точки 7, 8 и 9 стануваат 6, 7 и 8. 
Во точката 10, која станува точка 9, измило 

зборовите: „Реферат за персонални работи" с? ста-
ваат зборовите: „Отсек за организација и кадиов-
ски прашања". 

Член 3 
Членот 16 се брише. 

Член 4 
Во членот 17 став 1 наместо зборовите „Оп-

штото 'одделение" се ставаат зборовите: ,,Опшгиот 
отсек". 1 

Во став 2 на истиот член наместо зборот ,,Од-
делението" се става зборот „Отсекот". 

Член 5 
Членот 21 се менува и глзси: 
„Во делокруг на Отсекот за организации а и 

кадровски прашања спаѓаат работите во вр?к Ј СО 
проучувањето на организацијата на Државниот се-
кретаријат и на органите на управата на народ-
ните одбори од областа на финансиите за подо-
брување и унапредување работата во тие орочен; 
стручно издигање и спроведување на прописи за 
стручно образование, приправничка практика и по-
лагање на стручни испити на службениците на Др-
жавниот секретаријат за кои Државниот секрета-
ријат е матичен орган; работите на водењето еви-
денција на сите олужОецици ца Државниот 
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таријат и за кои Државниот секретаријат е МАТИ-
чен орган; работите во врска со спроведувањето на 
прописите за оценување на службениците; и изгот-
вувањето решенија за службеничкиот и работниот 
однос на службениците и работниците на Држав-
ниот секретаријат". 

Член 6 
По членот 21 се додава нова глава која гл^си: 
ПЦ — А. Органи на управата во состав на Др-

жавниот секретаријат. 
Член 21-а 

Во состав на Државниот секретаријат како по-
себен орган на управата постои Управа за имотно-
правни односи (во натамошниот текст: Управа^. 

Член 21-6 
Во делокруг на Управата спаѓаат управните 

работи од републичка надлежност во областа на 
евиденцијата и заипитата на фондот на недвиж-
ниот општонароден имот (аграрна реформа и коло-
низација, експропријација, национализација, кон-
фискација, земјишен фонд, промет на земјлш ^ и 
згради), како и работите во врска со спроведува-
њето на сојузните и републичките прописи што се 
однесуваат на фондот. 

Член 21-в 
Стручните работи на Управата ги вршат: 
1. Одделението за имотно-правни работи, и 
2 Одделението за евиденција 

Член 21-г 
Во делокруг на Одделението за имотно-правни 

работи спаѓаат работите во врска со средува!м ^ 
на гмотшие односи што настанале со аграрната 
реформа, колонизацијата, национализацијата, екс-
пропријацијата, самовласното завземање на земЈа 
од фондот на општонародниот имот, конфисксмл -
јата, реорганизацијата и ликвидацијата за селг.н-
ските работни за пруги и откупот на вишок на зем-
ја по Законот за селскостопанскиот земјишен ф^нд 
на општонародниот имот и за доделување земја на 
селскостопанските организации. 

Одделението има: 
1. Реферат за аграрна реформа и колонизација 

и откуп на вишок на земја по Законот на селско-
стопанскиот земјишен фонд; 

2. Реферат за национализација; 
3. Реферат за експропријација; и 
4. Реферат за самовласно завзимање земји-

ште, конфискација, организација и ликвидација на 
селански работни задруги. 

Член 21-д 
Во делокруг на Одделението за евиденција спа-

ѓаат работите во врска со евиденцијата и зашти-
тата на фондот на недвижниот општонароден имот 
и промет со земјиште и згради. 

Одделението има: 
1. Група инструктори; 
2. Реферат за евиденција; и 
3. Реферат за заштита и промет на фондот да 

недвижниот општонароден имот, 

Член 21-ѓ 
На чело на Управата стои и со нејзината работа 

раководи директор. 
Директорот на Управата го назначува и раз-

решува Извршниот совет на предлог на Држав-
ниот секретар. 

Во случај на отсатност заменик на директорот 
одредува Државниот секретар. 

За својата работа и работата на Управата д,и-
ректорот му одговара на Државниот секретар. 

Член 21-е 
Пред Извршниот совет Управата ја застапува 

Државниот секретар, а спрема останатите органи, 
установи и организации директорот. 

Директорот на Управата поднесува предлози II 
дава мислења на Државниот секретар за презе-
мање мерки и донесување прописи во работите ог 
областа за која е основана, а за кои е надлежен 
Извршниот совет или Државниот секретаријат. 

Член 21-ж 
Директорот на Управата го организира врше-

њето на работата во Управата и се грижи за уна-
предување на службата. 

Директорот дава предлози на Државниот се-
кретар за поставување на службеници во Управата 
и е нивни непосреден дисциплински старешина. 

Член 21-з 
Директорот ги потпгшува актите на Укината 

освен актите што му се упатуваат на ИзврлЈниог 
совет и на неговите одбори. 

Член 21-и 
Надзор над работата на Управата врши Држаг-

ниот секретар. 
Во вршењето надзор од претходниот став Др-

жавниот секретар ги има правата предвидени во 
член 58 од Законот за државната управа. 

Управата е должна да ги доставува на Држав 
ниот секретаријат актите донесени вон управна 
постапка". 

Член 7 
Во членот 23 во став 2 по зборовите. „По-

мошникот на државниот секретар" се става запир-
ка и по неа се додаваат зборовите: „директорот 
на Управата". 

Член 8 
Распоредот на работните места изврши ти 

Прилогот кон Уредбата за организацијата и рабо-
тата на Државниот секретаријат за работи на фи-
нансиите се менува спрема Прилогот КО.Ј оваа 
уредба. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

нејзиното објавз^вање во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 09-3528/2 
25 ноември 1961 годиш 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, а р. Александар Грличков с. р 
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П Р И Л О Г 

за измени и дополненија на Прилогот кон Урецбага 
за организацијата и работата на Државниот секре-

т а р и ^ за работи на финансиите на Народна 
Република Македонија 

Во прилогот кон Уредбата за организацијата и 
работата на Државниот секретаријат за работи и ? 
финансиите на НРМ се брише содржината н.4 точ-
ката 8. 

Во точката 9, која станува точка 8 на место 
зборовите: „Општо одделение" се ставаат зборо-
вите: ,,.Општи отсек" и на местото зборот „начал-
ник" се става збирот „шеф". 

Точките 10, 11 и 12 стануваат точки 9, 10 и 11. 
Точката 13, која станува точка 12, се -ленувч 

и гласи: ,Д2. Отсек за организација и кадровски 
прашања. 

— шпф — виши референт I група 1 
— раководител на рефератот и референт, з? 

службенички и работни односи — виши 
референт I група 1 

— референт за кадрови и стручни испити и 
водење евиденција — референт III група 1" 

По точката 12 се додаваат одредби за ра-
ботните места во Управата за имотно-правни к д-
носи кои гласат. 

„Управа за имотно-правни односи: 
— директор — советник 1 

а) Одделение за имотно-правни односи: 

— началник — советник 1 
— референт за аграрна реформа и колони-

зација и откуп на в и ш ж на земја - -
виши референт I група 1 

— референт за национализација — виши 
ре Ј)ерент I група 1 

— референт за експропријација — в м п л 
референт I група 1 

— референт за самовласно завземање зем-
јишта, конфискација, реорганизација и 
ликвидација на СРЗ - ЕИШИ референт 
I група 1 

б) Одделение за евиденција: 

— началник - советник 1 
— инструктори: — советник 1 
— виши референт I група 1 
— референт за евиденција — референт 

III група 1 
референт за заштита и промет на фон-
дот за недвижниот општо-народен имот -
виши референт I група 1" 

231. 
На основа точка 8 од Одлуката за доделување 

новогодишна награда на службениците и работни-
ците на сојузните државни органи и установите 
што вршат јавна служба („Службен лист на Ф Н ? Ј " 
бр. 47/61), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И УСТА-

НОВИТЕ ШТО ВРШАТ ЈАВНА СЛУЖБА 

I. На службениците и работниците што се во 
постојанен работен однос во републичките државни 
органи, како и на службениците и работниците на 
организациите и самостојните установи спрема кои 
републичките органи ги вршат правата на основу-
вач, а на кои се применуваат одредбите од Законот 
за јавните службеници, ќе им се исплатат за 1961 
година на име новогодишна награда 100% од ме-
сечната нето плата. 

II. На хонорарните службеници на органите, 
организациите и установите од претходната точка 
им припаѓа новогодишната награда ако хонорар-
ната служба е нивно редовно и главно занимање 
и ако се запослени со полно редовно работно 
време. 

III. Новогодишната награда ќе им се исплати 
на службениците и работниците што на 1 декември 
1061 година се затекнале во работен однос во наве-
дените оогсни, организации и установи. 

IV. Како плата, во смисла на оваа одлука, се 
подразбира основната и положајната плата и по^ 
собниот додаток. 

V. Исплатувањето т-а новогодишната награда 
ќе се изврши во декември 1961 година. 

VI. Придонесот за социјалното осигурување, 
придонесот за стг. нбената изградба и надоместокот 
на сообраќајните стопански организации за по-
властиците во патничкиот сообраќај во 1061 година 
нема да се пресметуваат и да се плаќаат на ново-
годишните награди исплатени според оваа одлика. 

VII. Исплатувањето на новогодишната награда 
на службениците на републичките органи и уста-
нови ќе се изврши на товар на средствата на Ре-
публичкиот буџет за 1061 година, а на службени-
ците и работниците на организациите и самостој-
ните установи од точката I на оваа одлука — од 
средствата наменета за лични расходи односно од 
средствата на фондовите за наградување на работ-
ниците и службениците. 

VIII. Народните одбори на околиите и општи-
ните можат да одлучат, на товар на расходите на 
нивните буџети, да им се исплати новогодишна 
награда на службениците и работниците на соод-
ветните органи, организации и самостојни установи 
на кои се применуваат одредбите на Законот за 
Јавните службеници, под условите и до височи-
ната што се предвидени со оваа одлука. 

IX. Се овластува Државниот секретаријат за 
работи на финансиите на НРМ да донесе упатство 
за утврдување на основиците и за пресметување 
на придонесот за буџетите од личниот доход на на-
градите според оваа одлука, со тоа што може да 
определи плаќање на тој придонес во паушален 
износ. 

Се овластува Секретаријатот за општа управа 
на Извршниот совет да може да донесе упатство 
за спроведување на оваа одлука, 
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X. Оваа одлука в л е г у ^ - во сила' со денот на 
нејзиното донесување, а ќе ,се-објави во ,,Службен, 
весник на Народна Република4 Македонија". 

Бр. 09-3846/1 
И декември 1901 година 

Сноп Ј е 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Алексацдар Грличков, с. р ,, 

232. 
На основа член 6 став 2 од З.аконот за основа-

ње фонд за награди „11 Окто1Ушри" („Службен 
весник ш НРМ" бр. 31/59), Извршниот совет д о -
несува 

Р Е ТП Е И И К 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА 
НАГРАДИ „11 ОКТОМВРИ4' 

Во Управниот одбор на Фондот за награди „П 
Октомври" се именуваат и тоа: 

а) за претседател: Кирил Бриловски,, ректор на 
Универзитетот во Скопје; 

б) за членови: 
1. Ристо Џунов, претседател наѓ Советот за научна 

работа; 
2. Бошко Станковски, народен прѕѓГ^тик; 
3. Влаже Конески, професор на Филозофскиот 

факултет на Универзитетот во Скопје; 
4. Душко Поповски, секретар на Совета? за кул 

тура на НРМ; 
5. Мито Димитриевски, народен пратеник; 
6. Перо Манговски, професор на Правниот ф а -

култет на Универзитетот во Скопје; 
7. Д-р Јорго Филиповски, професор на Земјолрл-

ско-шумррскиот факултет- на Универзитетот 
во Скопје; 

8. Живко Василевски, народент Пратеник; 
9. Инж. д-р Петар Серафимов, професор на 

Техничкиот факултет на" УниверзитетЈТ ВО 
Скопје, 

10. ^цо Шопов, писател; 
11. Ќемал Сеј фула, државен секретар на Држав-

ниот секретаријат за работи на финансиите 
на НРМ; 

12 Петре Богданов — Кочко, музичар; 
13. Л а з.̂  Личновски, академски сликар; 
14. Осма:-г Мифтари, народен пратеник; 
Ј.5. Д-р Благој Попов, професор на Природо^ 

математичкиот факултет на Универзитетот ВОЃ 
Скопје; 
Димитар Митрев, професор на Ф и л о з о ф с к а ^ 
факултет на Универзитетот во Скопје; 

17. Д-р Михајло Петрушевски, професор нз Ф и -
лозофскиот факултет на Универзитетот ЕО? 
Скопје; 

18. Владо Василевски, член на Секретаријатот 
на Републичкиот совет на синд,икатите; 

19. Инж. Кирил Жерновски, професор на Технич-
киот факултет на Универзитетот во Скопје; 

20. Д-р Исак Таџер, професор на Медицинско? 
факултет на Универзитетот во Скопје; 

21. Ташко Теодосиевски, член на Претседател-
етвото на ЦК на НММ; 

22. Петре Прлично, артист; 

23. Тодорка Кондова - Зафировска, артист; 
24. Ванчо Чавдарски, диригент. 

2. Ова решение влегува во сила со деног на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Неполна Република Македонија", 

Бр. 09-3540/1 
25 ноември 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

-Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, р. р 

233. 
На основа точка 5 од Решението за Радиоди-

ф у з н а т а станица „Радио-Скопје", Извршниот совет 
,донесува 

п д Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ПОСТАВУВАЊЕ ДИРЕК-

ТОР НА РАДИОДИФУЗНАТА СТАНИЦА 
"РАДИО - СКОПЈЕ" 

1. Се разрешува од должноста директор на 
ВДИОДифузната станица „Радио-Скопје" - Весе-

л инка Малинска. 
2. За директор на Радиодифузната станица 

,Д 'АДИС"Скопје" се назначува Драги Тозија. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на 

де Обесувањето. 
Бр . 09-3841/1 

25 звоемсври 1961 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Ф И Л И П Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

234. "" 
'На основа чл^н 3 став 1 од Уредбата за Архи-

в о в тот сев^т на НРМ („Службен весник на НРМ" 
бр. 3/52), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА. ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА АРХИВСКИОТ 

СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА 

( I. Архивскиот совет на НР Македонија го со-
чинуваат 12 лица. 

II. За членови на Архивскиот совет се име-
нуваат: 
1- Д-р Михајло Петрушевски, професор на Фило-

зофскиот факултет во Скопје; 
2. Данчо Зографски, професор на Економскиот 

факултет во Скопје; 
3. Љубен Лапе, професор на Филозофскиот фа -

култет во Скопје; 

4. Методија Соколовски, доцент на Филозофскиот 
факултет во Скопје; 

5. Тодор Таловски, пом. директор на Државната 
архива на НРМ; 

.6. Никола Јанев, началник во Државниот секре-
таријат за правосудна управа; 
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7. Темелко Најдовски, службеник во Секретари-
јатот за просвета на НР Македонија;; 

8. Мишко Радосављевић службеник во Инду-
стриската комора на НРМ; 

9. Миле Јовчевски, началник во Трговската комо-
ра на НРМ; 

10. Инж. Мико Косевски, секретар на Земјоделска-
та комора на НРМ; 

11. Предраг Ѓорѓевиќ, члЈен на Секретаријато г на 
Сојузот на синдикатите за Македонија; 

12. Киро Николов, советник во Секретаријатот за 
општи стопански работи на НРМ. 
III. Директорот на Државниот архив на НРМ е 

член на Архивскиот совет по својот положај. 
IV. Ова решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување, а ќе се објави во ,,.Слузѕбен 
весник на Народна Република Македонија4'. 

Бр. 09-3835/1 
25 ноември 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

235. 
На основа член 25 став 2 од Законот за држав-

ната управа и член 3 од Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДРЖАВНИОТ ПОТСЕ-

КРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА НРМ 

1. Се разрешува од должноста државен потсе-
кретар на Државниот секретаријат за внатрешни 
работи на НРМ Драги Този ја поради заминување 
на нова должност. ^ 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-3837/1 
25 ноември 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

236. 
На основа член 25 став 2 од Законот за (др-

жавната управа и член 3 од Законот за органите 
на управата на Народна Република Македонија, 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 
НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ НА НРМ 

1. За државен потсекретар на Државниот се-
кретаријат за внатрешни работи на НРМ се назна-
чува Кочо Битуљаиу4 

Бр. 41 - Стр. 589 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр . 09-3837/2 
25 ноември 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бра,,\ксвски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

237. 
На основа член 22 од Законот за Радиодифуз-

ната станица („ Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/55), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА РАДИОДИФУЗНАТА СТАНИЦА 

„Р АД!ИО- СКОПЈЕ" 

1. Се разрешува од должноста член на Сове-
тот на Радиодифузната станчца „Радио-Скопје" 
Трајче Труј оски, член на Извршниот совет. 

2. За член на Советот на Радиодифузната ста-
ница „Радио-Скопје" се именува Веселинка Ма-
линска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објава во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-3840/1 
25 декемвои 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

238. 
На основа чтсен 23 став 2, во воска со член 7 од 

Законот за промет на семенска стока, Секретари-
јатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ УСТАНОВИ КОИ ЌЕ ВРШАТ ИСПИ-
ТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА И 

КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕНСКАТА СТОКА 

1. Во решението за определување установи кои 
ќе вршат испитување на здравствената состојба и 
квалитетот на семенската стока („,Службен весник 
на НРМ" бр. 2/55 и 8/60) точка 7 под II се менува 
и гласи: 

„Земјоделско училиште „Моша Пијаде1' — Те-
тово". 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во ^Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија", 

Бр. 05-2832/3 
15 декември 1961 година 

Скопје 
Секретар 

За Земјоделство и шумарство Ма ИСЈ 
Салтир Путински) с. 

с л у ж б е н "БЕСНИЌ М А 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за та-
рифите за превоз на патници, багаж и поштенски 
пратки во јавниот меѓуместен патен сообраќај, об-
јавен во „Службен весник на НРМ" бр. 16/61 се 
поткраднала долунаведената грешка, поради што 
се дава следната 

И С П Р А В К А 

Во член 13 наместо точката на крајот треба да 
Стои запирка и по тоа зборовите „освен нејзините 
одредби за повластиците во линискиот сообраќај." 

Од Секретаријатот за сообраќај на Извршниот 
Совет - Скопје, 22-ХИ-1961 година, бр. 371/1. 

Омасен дел 
КОНКУРСИ 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I. За факултетски наставници по следните пред-
мети: 
- АНАТОМИЈА, за еден редовен, вонреден 

професор, виши предавач, доцент или пре-
давач, 

- БИОХЕМИЈА СО МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА, 
за два редовни, или вонредни професори, 
виши предавачи, доценти или предавачи, 

- ОРТОПЕДИЈА НА ЗАБИ И ВИЛИЦИ, за 
еден редовен, вонреден професор, виши пре-
давач, доцент или предавач, 

- ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА, за еден редо-
вен, вонреден професор, виши предавач, до-
цент или предавач, 

- ДЕНТАЛНА ХИРУРГИЈА, за еден редовен, 
вонреден професор, виши предавач, доцент 
или предавач, 

- ВИЛИЧНА ХИРУРГИЈА, за еден редовен, 
вонреден професор, виши предавач, доцзнт 
или предавач, ^ 

- БОЛЕСТИ НА УСТАТА, за еден редовен, 
вонреден професор, виши предавач, доцент 
или предавач, 

. — ХИРУРГИЈА, за три доцента, 
- ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, за еден доцент. 

II. За факултетски соработници-асиетенти за след-
ните предмети: 
- ХИРУРГИЈА, за два асистента, 
- ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, за два асистента, 
- ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА, за два аси-

стента, 
- ОРТОПЕДИЈА, за два асистента, 
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА, за еден асистент 
- АНАТОМИЈА, за три асистенти, 
- ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО, за два 

асистента, , 

- БИОХЕМИЈА СО МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА, 
за три асистента, 

- ФАРМАКОЛОГИЈА, за два асистента, 
- МИКРОБИОЛОГИЈА, за два асистента, 
- ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ, за еден асистент 
- НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА, за два асистента, 
- ДЕНТАЛНА ХИРУРГИЈА, за еден асистент, 
- ВИЛИЧНА ХИРУРГИЈА, за еден асистент, 
- БОЛЕСТИ НА УСТАТА, за еден асистент, 
- ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА, за еден асистент 
- ДЕНТАЛНА ПРОТЕТИКА, за два асистента. 
Кандидатите под точката I со пријавата треба 

да поднесат потребни документа за избор предви-
дени во чл. 170, 171, 173 и 174 од Законот за висо-
кото школство на НРМ како и член 31 од Законот 
за јавните службеници, во колку не се во работен 
однос. 

Кандидатите под точка И со пријавата треба 
да поднесат потребни документи предвидени во 
чл. 175 од Законот за високото школство на НРМ 
како и чл. 31 од Законот за јавните службеници, 
во колку не се во работен однос. 

Овој конкурс ќе трае за точка I и II месец дена 
по објавувањето. 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Медицинскиот факултет — Скопје. 

Заводот за запослување на работниците за општи-
ните од Скопска околија, Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Самостоен референт за економски анализи, 
2. Лекар. I 
УСЛОВИ: 
За работно место под 1 Економски факултет 

со практика од 5 години; 
За работно место под 2 Медицински факултет 

и практика од 5 години. 
Покрај горните услови кандидатите треба да ги 

исполнуваат условите од чл. 31 од Законот за јав-
ните службеници. 

Срокот на конкурсот ќе трае 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Н Л Г ' , а 
во колку местата не ќе се пополнат, срокот на кон-
курсот ќе се продолжи до пополнување на местата. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки 
да се доставуваат до Заводот за запослување на 
работниците за општините од Скопска околија, 
Скопје. 

Врз основа на член 33 од Законот за јавните 
службеници, Управниот одбор при Домот на кул-
турата „Моша Пијаде" — Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. СЕКРЕТАР НА УСТАНОВАТА, 
2. РЕФЕРЕНТ ЗА САМОДЕЈНОС ГИ. 
Кандидатите под точка еден треба да имаат 

Завршено средно до више образование со најмалку 
3 години практика во управна струка. 
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Кандидатите под точка 2 треба да се службе-
ници од просветно-научна струка III до I врста. 
Предимство имаат кандидати со практика во орга-
низирање културно-забавни приредби и програми. 

Плата по Законот за јавните службеници. , 
Молбите и документите по член 31 од Законот 

за јавните службеници се доставуваат до Домот 
на културата „Моша Пијаде" — Охрид, секој ден 
лично или преку пошта. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

КОНКУРС ЗА СОРАБОТНИК ВО ШКОЛСКА 
РЕДАКЦИЈА НА РАДИО СКОПЈЕ 

Радио Скопје распишува конкурс за пополну-
вање на испразнетото работно место соработник по 
Историски и Географски емисии во редакцијата за 
школски емисии при Радио Скопје. 

Кандидатот треба да има завршен Филозофски 
факултет група Историја или Историја на умет-
носта, со најмалку 2 години училишна практика. 
Пожелно би било да има и новинарска практика. 

Молбите прописно таксирани да се доставуваат 
во секретаријатот на Радио Скопје, каде што може 
да се добијат и поблиски информации во врска со 
конкурсот. 

Настап на работа по 15 дена по објавувањето 
на конкурсот во „Службен весник на НРМ" 

Плата според Правилникот за плати на Радио 
Скопје. (1553) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ХИДРОМЕТЕО-
РОЛОШКИОТ ЗАВОД НА НРМ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. ШЕФ НА ОПШТИ ОТСЕК, 
2. АГРОМЕТЕОРОЛОГ, 
3. СМЕТКОВОДИТЕЛ. 

УСЛОВИ: 
Под 1) правни факултет со 3 години практика, 

виша управна школа со 6 години практика или 
средно образование со практика преку 10 години 
во управна струка; 

Под 2) земјоделски факултет со 3 до 5 години 
практика во агрометеоролошка или соодветна 
служба; I 

Под 3) економски техникум со 3 години прак-
тика, непотполна средна школа со подолга прак-
тика. 

Плата по Законот за јавните службеници. 
Молбите со кратка биографија за движењето 

во службата се поднесуваат до Хидрометеоролош-
киот завод на НРМ — Скопје. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места, (1575) 

Бр. 41 - Стр. XXXIII 

Комисијата за работни односи при Факултетското 
земјоделско стопанство с. Трубарево — Скопско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на работа 
1. Управител на стопанството, 
2. Шеф на сметководството. 
Услови: 
— под точ. 1) завршен земјоделско-шумарски 

факултет и 5 години практика во поледелско про-
изводство; 

— под точ 2) економски техникум со 5 години 
практика. 

Настап на работа веднаш. Плата според Пра-
вилникот на стопанството. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. 

Молбите со кратка биографија се предаваат на 
Факултетското земјоделско стопанство с. Труба-
рево — Скопско. (1576) 

Врз основа на член 33 и 36 ед Законот за јав-
ните службеници Одморалиштето на Извршниот 
совет ,,Горица", Охрид, објавува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Шеф на отсекот за паркови и економија. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: да има завршен шумарски факултет и 
една година пракса во струката холтикутурна и 
ц в е ќ а р к а . 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положај на по Одлуката за рамките на положај ните 
плати на службениците на републичките органи. 

Молбите со потребните документи по член 31 
од Закон:т за јавните службеници, да сз доставу-
ваат до Одморалиштето на Извршниот совет „Го-
рица", Охрид. 

Конкурсот има важност 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ". (1577) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 3, страна 23, е запишана под фирма: Тргов-
ско претпријатие за промет со отпадоци „Отпад", 
Скопје, Откупна станица број 12 во Ѓорче Петров. 
Предмет на работењето на станицата е: откуп и 
продажба на сите видови отпадоци и стари упо-
требливи предмети на големо и мало. 

Откупната станица е основана од Работничкиот 
совет на Трговското претпријатие за промзт со от-
падоци „Отпад" - Скопје, а согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Ѓорче Петров 
бр. 7012/1 од 11-Х1-1959 година. 

Откупната станица ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето Јане А. Лазовски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈЕ, Фм 
бр. 2/60. . О0Ф 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Окружниот стопански суд во Битола објагнува 
дека во регистарот на стопанските организацли на 
23-Х1-1960 година, рег. бр. 27/60, свеска I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 1 во Битола на 
Заводот за преквалификација на работници и 
службеници вон работен одн,ос од Битола. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на мало на сопствени производи од столарско-
дрвоетругарекиот, папуанскиот, чевларскиот и ши-
вачкиот занает, како и примање на порачки. За 
дополнение на асортиманот продажба на туѓи про-
изводи и тоа: кошничарски — дрвоплетарски и 
чорапи. 

Продавницата е основана од Заводот за пре-
квалификација во Битола, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Битола бр. 07-6067/1 од 
8-Х-1960 година. 

Раководител на продавницата е Јанко Проев-
ски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува заводот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 541/60. (238) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
Дека во регистарот на задругите, рег. бр. 150, страна 
791, е запишана под назив: Станбено-штедна за-
друга „Минерва" во Скопје. Предмет на работе-
њето на задругата е: 

1. да разработува програми за задружна из-
градба на станбени згради за своите членови; 

2. да организира производство на градежен и 
друг материјал потребен за изградба на станови, 
а за која цел може да основа свои одделни рабо-
тилници и погони; 

3. да изнајде најпогодни и економични форми 
во организацијата и работата за изградба на стан-
бени згради во своја режија;. ' 

4. да набавува благовремено земјишни парцели 
за изградба на станови; 

5. да основа проектанско биро, градежни по-
гони, дуќани, работилници и слично; 

6. да се грижи за одржување на своите стан-
бени згради и работни простории, како и да врши 
потребни поправки и адаптации во која цел може 
да организира и свои сервиси или работилници; 

7. да осигурува потребни финансиски средства 
за работа на задругата; и 

8. да^ развива секаква дејност почнувајќи од 
собирање на штедни влогови па до изградбата, со 
која се овозможува побрзо, поекономично и поеф-
тино градење на станови и работни простории. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Кисела Вода, 
Скопје, бр. 05-11155 од З-ХП-1959 година, со кое се 
потврдени и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Меновски Миливој, претседател на управниот од-
бор, Зафировски Петар, Ванчо Калајџиски, Злата-
новски Миле и Делевски ТокЛи. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето Ме-
шевски Миливој, претседател на управниот одбор, 
Златановски Миле, секретар, и Делевски Токли, 
благајник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 5/60. (123) 

Окружниот стопански суд во Скопје оборува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 159, стра-
на 7, свеска II, е запишана под назив: Станбена 
задруга „Воздухопловен во Скопје. Предмет на 
работењето на задругата е: 

1. организира штедење и присобира од своите 
членови парични средства и материјали поради из-
градба на станови и фамилијарни станбени згради 
за своите членови; 

2. склучува договори за заем со соодветните 
фондови за станбена изградба и други организации 
поради станбена изградба; 

3. прибавува земјишта за изградба на станбени 
згради што таа ги изградува; 

4. во својство на инвеститор, склучува договори 
со овластени градежни претпријатија и дуќани за 
изградба или доградба на станбени згради и се гри-
жи за извршување на тие договори; 

5. на своите членови — задругари им укажува 
помош во правните, финансиските и другите пра-
шања во врска со изградбата односно доградбата, 
како и користењето на станбените згради. 

Задругата е снована согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Кисела Вода —4 

Скопје бр. 06-1404 од 12-11-1960 година, со кое се 
потврдени и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Чемерикиќ Ѓоко, Карапанчев Ангел и Тасевски 
Александар. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето Че-
мирикиќ ЃОКО И Карапанчев Ангел. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 96/60. (250) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-ХП-1960 година, рег. бр. 36/55, свеска V, е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во с. 
Зајас, Охридско, на Трговското претпријатие „Ла-
ма — пролет" од Кичево. Предмет на рабогењето 
на продавницата е: продажба на колонијални пре-
хранбени стоки, текстил и галантерија, кибрит и 
преработки од тутун. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Нама — пролет" од Кичево, а согласно 
со одобрението на НО на општината Кичево бр. 
8896/1 од 1-ХЗ1-1960 год. 

Раководител на продавницата е Велија Усеи-
новски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 571/60. (252) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-ХП-1960година, рег. бр. 36/55, свеска V, е запи-
шана под фирма: Продавница, со седиште во с. 
Цер на Трговското претпријатие „Нама — промет" 
од Кичево. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на колонијални прехранбени 
стоки, текстил и галантерија, кибрит и преработки 
од тутун. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Нама — пролет" — Кичево, а согласно 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Б И Л А Н С 
НА ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУЛТУРА" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред ^ Назив на позицијата 
број 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 43 418 1. Фонд на основните средства . . . 24 425 
2. Парични средства на основ, средства 6 320 2. Други извори на основните средства 29 871 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 4 148 
вачка 6 468 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 3 487 
потрошувачка 631 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 6 978 
5. Вкупни обртни средства 215 253 6. Други извори на обртните средства 225 981 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

б. Парични средства на резевниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 13 526 
и на другите фондови 13 363 8. Извори на нераспределените средства — 

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

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

8. Купувачи и други побарувања . . 83 686 10. Добавувачи и други обврски . . . 56151 
9. Друга актива 2 726 И. Друга пасива 7 298 

В К У П Н О : 371 865 В К У П Н О : 371 865 

издавање од Претпријатието „Детска радост" — 
Скопје. Во состав на издавачката дејност се наоѓа 
и книжарската мрежа со вкупно 21 книжарница 
од кои 5 во Скопје и 16 во внатрешноста на Ре-
публиката. 

Покрај издавачката дејност во составот на 
претпријатието работи и одделението за продажба 
ва големо на канцелариски и школски материјали. 
Одделението за продажба на големо го прошири 
својот обем за работа со воведување на нови ар-
тикли за продажба. 

Вкупниот планиран промет за претпријатието 
во целина од 560 ООО ООО дин. е остварен СО 
593 750 276 дин. 

Остварениот доход за претпријатието во целина 
во износ од 5Ф 357 дин. е распределен како сле-
дува; 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

Издавачкото претпријатие „Култура" е фор-
мирано од Централниот комитет на КПМ во 1945 
година за издавање на политичка5 марксистичка, 
идеолошка и уметничка литература. До 1951 год. 
претпријатието „Култура" беше плански раково-
дено од СК СКМ, кога беше ставено под ликви-
дација и помина под планско раководење на На-
родниот одбор на град Скопје, со решение бр. 3634 
/54 год. 

Издавачката дејност на претпријатието во 1960 
год. постигна видни резултати во споредба со 1959 
год. Во текот на 1960 год. претпријатието има из-
дадено вкупно 83 книги: 54 книги по издавачкиот 
план за 1960 год. и 29 книги од детската и умет-
ничката литература што ги имаше преземено за 
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1. Придонес за станбена изградба 1 555 345.— 
2. Дел што се отстапува во фондот 

на основните средства на прет-
пријатието — — — — — 4 407 351.— 

3. Дел што се внесува во фондот за 
унапредување на издавачката 

дејност — — — — — — 4 407 351.— 
4. За резервниот фонд на прет-

пријатието — — — — — 2 355 982.— 
5. За лични доходи на работни-

ците - - - - - - - 41 602 665.— 

6. 2% дополнителен придонес за 
социјално осигурување — — 781 074.— 

7. Придонес за заедничкиот резер-
вен фонд на општината — — 27 213.— 

8. За паричниот дел на фондот на 
заедничката потрошувачка — 552 376.— 

Обврските спрема општествената заедница што 
произлегуваат од расподелбата на доходот во це-
лост се ликвидирани со поднесувањето на заврш-
ната сметка. (144) 

Б И Л А Н С 
НА „НАРОДЕН МАГАЗИН" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред 
. Назив на позицијата 

број 
Износ 

Ред. 
бр0,ј Назив на позицијата Износ 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 5 085 1. Фонд на основните средства . . . 8169 
2. Парични средства на основ, средства 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

5 915 2. Други извори на основните средства 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3 101 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошуваа 6 945 
вачка 5 005 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка 1 960 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 7 936 

5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 

196 051 6. Други извори на обртните средства 

Г. Резервен фонд и други фондови 

155182 

6 Парични средства на резервниот фонд 
и на другите фондови 12109 

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

14212 
26 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 

Д. Средства во пресметката и 

24 
Д. Извори на средствата во пресметката 

и друга пасива 
9. Краткорочни кредити за обртни 

друга актива средства -

8. Купувачи и други побарувања 17 558 10. Добавувачи и други обврски . . . 47 303 
9. Друга актива 508 И. Друга пасива 1 341 

В К У П Н О : 244 215 В К У П Н О : 244 215 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
„НАРОДЕН МАГАЗИН" - СКОПЈЕ ВО 1960 ГОД. 

Претпријатието е основано со решение на бив-
пшот Народен одбор — Скопје на 1-1-1945 година 
Со решение на Народниот одбор на општината „Ки-
села Вода" — Скопје на 1-1-1958 година е прере-
гпстрирано како претпријатие на големо и мало. 

Во текот на 1960 год. претпријатието оствари 
премет во износ од 1 078 125 ООО динари при плани-
раниот промет од 850 000 000 дин. 

Претпријатието во 1960 год. има остварено чист 
приход 45 254 655 динари и истиот го распредели 
на: личен доход 40 891 762 дин и во фондови 
4 362 893 динари. 

Сите обврски спрема општествената заедница, 
што произлегуваат од доходот, како и други об-
врски се исполнети во целост и во пропишаниот 
законски рок. 

Просечно запослен персонал во 1960 год. изне-
сува 124. 

На крајот на пословната година претпријатието 
се припои кон Претпријатието „Меркур — импорт" 
- Скопје (117) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО РУДНИЦИ ЗА ОЛОВО И ЦИНК „ЗЛЕТОВО" ПРОБИШТИП 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин 

Назив на позицијата 
број 1 

ЛЗНСн. 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 1 744 993 1. Фонд на основните средства . . . 1 903 003 
2. Парични средства на основ, средства 307 764 2. Други извори на основните средства -е. 

1К Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

Ѕ. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошува чк 957 914 
вачка 825 885 4. Други извори на средствата на за-

4. Парички средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 52 914 
потрошувачка 35 611 В. Извори на обртните средства 

В, Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 463 324 

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

349 142 

Г. Издвоени средства 
Парични средства на резервниот фонд 
ѕх на другите фондови 22180 

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

19915 
53 691 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 121 741 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

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

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

200 254 
104 415 

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

133 215 
356 876 

В К У П Н О : 3 826 167 В К У П Н О : 3 826 167 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Предмет на работењето на претпријатието е 
експлоатација на олово, цинкова руда и прера-
ботка на оловен и цинков концентрат. 

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

Од денот на предавањето до 31-Х11-1960 год. 
во управувањето со претпријатието поминале 422 
работника и службеника, не земајќи ги во обзир 
членовите кои останувале од претходната година, 
а кој што изнесува 104 за овие 10 години. 

Работничкиот совет брои 45 члена а управниот 
одбор 9 члена. 

Во 1960 год. се изврши измена и дополнување 
на Правилата на претпријатието, со што се овоз-
можи проширување на работничкото самоуправу-
вање, односно по прв пат во нашето претпријатие 

се избраа и погонски работнички совети и погон-
ски управни одбори, како помошни тела на работ-
ничкиот совет. 

Во овие органи на самоуправување се вклу-
чени: 

Во погонскиот работнички совет во рудник 
Добрево 25 члена, 

Во погонскиот работнички совет во флотација 
11 члена и на останати помошни погони 17 члена, 

Во погонот Саса е избран управен одбор од 
9 члена, 

При работничкиот совет постојат и работат 9 
стални комисии, 

При управниот одбор постојат и работат 6 
стални комисии, 

При погонските органи на самоуправување пос-
тојат и работат по 2 стални комисии. 

Составот на избраните органи на самоуправу-
вање е следен: 

О р г а н и 
Р а б о т и и ц и С л У ж б е н и ц и 

Се Од тоа младинци О р г а н и 
вк 1 кв 1 пк 1 н к 1 Вкуп. ВСС" с о с 1 НСС ј Вкуп 

Се Од тоа младинци 

Цент. раб. совет 4 23 10 1 38 1 4 2 7 45 7 
Погон раб. совет - - - - -

а) Добрево 2 15 6 23 1 1 2 25 3 
б) флотација 3 6 1 10 — — 1 1 11 1 
в) Лом. погони 2 5 1 2 10 1 2 4 7 17 4 
г) Саса 5 2 7 1 1 2 9 -

В к у п н о : 11 54 20 3 88 4 1 1 8 19 107 15 
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Во работата на самоуправните органи и нив-
ните комисии забележена е голема помош од 
страна на политичките и друштвените организа-
ции, а нарочно на рудничкиот комитет на СКМ и 
рудничкиот одбор на синдикатот. 

Значајна улога имаше и техничкиот колегиум 
ве претпријатието. 

Производниот план на рудата во 1960 год. е 
остварен со 101,3%. Планот за преработка на ру-
дата е остварен со 101,7%. 

Наградување на работниците е вршено по е-
кономски единици. 

Утврдување на вкупниот приход и расподелба 
на доходот за 1960 година изгледа вака: 

В. Расподелба на доходот и утврдување на 
придонесите од доходот: 

1. Придонест од доходот — Дин. 
2. Посебно учество во доходот 

3. Придонес од доходот нама-
лен за посебно учество — „ 

4. Придонес за станбена из-
градба - - - - „ 

5. Придонес од доходот нама-
лен за посебно учество и при-
донес за станбена изградба „ 

684.821,051.— 

21.016,873.-

663.804,178.— 

20.405,115.— 

643.39^,003.— 

А. Пресметка на вкупниот приход: 

1. Реализација - - Дна 2,683^21^702.-
2. Вонредни приходи— —„ 27.626,855.-

Вкупно: 
3. Вонредни расходи — —-, 

Вкупен приход" 

2,711.048.557.-
3.367,515.— 

2,707.681,042.-

Б. Расподелба на вкупниот приход: 

1., Вредност на утрошениот 
материјал — — — Дин. 

2. Услуги од други лица — „ 
3. Интерес на кредити за ос-

новни средства — — „ 
4. Интерес на кредити за обр-

тни средства — — — „ 
5. Интерно одржување — „ 
6. Обновување, одржување и 

истражување на рудно и 
минерално благо — —- „ 

7. Премија за осигурување „ 
8. Други издатоци кои тов. 

материјал, трошоци — „ 
9. Лични издатоци што ги тов. 

мат. трошоци — — — „ 
10. Амортизација — — — „ 
11. Интерес на фондот на ос-

новни средства — — „ 
12. Интерес на фондот на обр-

тни средства — — — „ 
13. Земјарина — — — — „ 
14. Придонес на кадри— — „ 
15. Придонес и членарина — „ 
16. Придонес за социјално оси-

гурување — — — — „ 

Трошоци на работењето: „ 
17. Набавна вредност на реа-

лизирани материјали — — 
18. Данок на промет — — „ 

19. Отплата на инвестициони 
заеми — — — — — „ 

Вкупно: 

Вкупно трошоци: 

Остварен доход: „ 

475.596,115.— 
228.298,424.— 

414,348.— 

357,043.— 
48.854,975.— 

99.650,000.-
8.894,143.— 

3.288,747.--

30.383,092.— 
203.274,158.— 

96.070,641.— 

22.123,378.— 
83,518.— 

12.359,424.— 
671,288.— 

9.959,107.— 

1,240.278,401.— 

50.269,980.— 
374,565.— 

1.480,446.— 

52.124,991.— 

1,292.403,392.— 

1,415.277,650.— 

Г. Расподелба на придонес од 
доходот: 

1. Дел за Федерацијата Дин. — 
2. Дел за околија и репуб-

ликата — — — — — „ 

Вкупно: „ 

Д. Утврдување на чистиот при-
ход: 

609.435,964.-

33.963,099.-

643.399,063.-

1. а) Чист приход по осно-
вот на залагање на работ-
ниот колектив — — — 

б) Движење на пазарот — 

740.989,800.-

10.483,672.-

Чист приход: 751.473,472.— 

Е. Расподелба на чистиот при-
ход: 

1. Личен доход на работни-
ците 

а) од чистиот приход без 
лоч. учество — Дин. 

б) од посебно учество — „ 
2. Дополнителен придонес за 

социјал, ооигурув. 2% — „ 
3. Придонес за резервниот 

фонд - - - - - „ 
4. Придонес за заедн. резервен 
' Фонд 

а) по чл. 2 од Одлуката за 
посебно учество — „ 

б) по чл. 4 од Уредбата за 
зај. рез. фонд — — „ 

5. Фонд на основните сред-
ства — — — — — — „ 

6. Фонд за заедничка потро-
шувачка — — — — „ 

7. Нераспоредени средства „ 

Вкупно: „ 

542.456,034.— 

15.888,756.-

10.202,557.-

7.629,420.— 

2.101,687." 

3.709,985.-

20.000,000.— 

129.485,033.— 
20.000,000.— 

751.473,472.— 

(194) 
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Б И Л А Н С 

НА СВИЛАРСКИОТ КОМБИНАТ „НОНЧА КА МИШЕВА" - ТИТОВ ВЕЛЕС 
А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

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

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 1 508 721 1. Фонд на основните средства . . . 278 081 
2. Парични средства на основ, средства 45 637 2, Други извори на основните средства 1 281 626 

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

Ѕ. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 23 029 
вачка 17 760 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
5 200 

едничката потрошувачка . . . . 
потрошувачка 5 200 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 302 078 

5. Вкупни обртни средства 1 661 276 6. Други извори на обртните средства 311 923 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

в. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . ,. 206 
и на другите фондови 23 502 8. Извори на нераспределените средства -

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

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива 632 260 

8. Купувачи и други побарувања . 424 006 10. Добавувачи и други обврски . . . 245 076 
9. Друга актива 424 023 И. Друга пасива 187 800 

В К У П Н О : 3 262 079 В К У П Н О : 3 262 079 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Свиларскиот комбинат „Нонча Камишева" — 
Титов Велес основан е со решение на Народниот 
одбор на Титоввелешка околија број 1935 од 5-Л7Т1-
1950 година. 

Регистрацијата е извршена при Окружниот сто-
пански суд во Скопје под Фи 755/55, а пред тоа 
Комбинатот бил воден во регистарот на стопанските 
организации при Народниот одбор во Титов Велес. 
Согласно регистрацијата Комбинатот ја обавува 
следната дејност: производство и продажба на греж 
и свилени отпадоци, свилен конец, свилени суро-
вини, боени и печатени ткаенини од природна и 
вештачка свила, шап предиво и ткаенини од при-
родна и вештачка свила. 

Просечно запослени лица во Комбинатот во 
1960 год. изнесувало 987. 

Основните средства во Комбинатот немаат ни-
каква особена промена во однос на 1959 година. 

Во 1960 год. нема остварено фондови, бидејќи 
остатокот на чистиот приход е покриен само за 
реализирани лични доходи, со исклучете како 
извор на фондови е амортизацијата која служи за 
покривање на отплата на заеми по долгорочни 
кредити. 

Обрт1Јите средства во 1960 год. не беа доста-
точни, бидејќи Комбинатот има користено ненамен-

ски залихи преку норма. Во однос на 1959 год. на-
менскиот кредит за обртните средства намален е 
за 552.000.000 дин., кое е резултат на намалување 
голема залиха на полупроизводи и готови произ-
води. 

Расподелба на вкупниот приход: 
Вкупен приход — — 
Трошоци на работењето 
Набавна вредност 

на материјали — 
Данок на промет — — 

1 866 445 434 дин. 
1221 666 863 „ 

102 575 391 „ 
244 207 598 „ 

Вкупно трошоци — — — 1 568 449 842 „ 
Остварен доход — — — 297 995 592 „ 
Чист приход - - - - 295 825 735 „ 
Реализирани лични доходи 295 825 735 „ 

Рентабилитетот на Комбинатот — остварениот 
доход во однос на вкупниот приход подобрен е во 
однос на 1959 год. за 1,4%. 

Продуктивноста на трудот — остварениот до-
ход во однос на реализираните лични доходи по-
добрена е за 15% во однос на 1959 год. 

Економичноста на иселувањето подобрена е во 
однос на 1959 год. за 12,20%. 

Перспектива во иднина е комплетирањето на 
овој Комбинат со погонот тхаечница, а тоа ќе овоз-
можи Комбинатот да стане високо акумулатори. 

(?80) 
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Б И Л А Н С 

НА „МЕРКУР ИМПОРТ" УНИВЕРЗАЛНА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО - СКОПЈЕ 
А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред. Назив на познатата 
бро1 

Износ 
во ООО ди' 

Назив на позицијата 
б̂рО! 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 55 884 1. Фонд на основните средства . . . 30 844 
2. Парични средства на основ, средства 3 778 2. Други извори на основните средства 28 960 

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

Ѕ. Средства на заедничката потрошу- К Фонд за заедничката потрошувачка 2 155 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка 2 155 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 20 354 

5. Вкупни обртни средства 495 414 6. Други извори на обртните средства 300 261 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 31290 

и на другите фондови 30 756 8. Извори на нераспределените средства 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства -

1. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 170 ООО 

8. Купувачи и други побарувања . . 394 151 10. Добавувачи и други обврски . . 416 847 
9. Друга актива 39 732 И. Друга пасива 19 59 

В К У П Н О : 1 021 874 В К У П Н О : 1 021 871 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА „МЕРКУР ИМПОРТ" - СКОПЈЕ 

ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано веднаш по ослобо-
дувањето на нашата земја, односно во м. август 
1945 год., па како такво се до реорганизацијата на 
трговската мрежа која се изврши кон крајот на 
1953 година се бавело со трговија на големо и мало. 
Од 1954 год. го мени називот и го носи името „Мер-
кур" универзална трговија на големо и се бави 
исклучително со продажба на стоки на големо. Кон 
средината на 1953 год. се здоби со регистрација за 
увоз на стоки за широка потрошувачка, и по тој 
начин се уврсти во редот на надворешно трговските 
претпријатија. 

Во текот на 1960 год. претпријатието оствари 
промет во износ од 3 070 057 883 дин. при планиран 
промет од 2 5С0 ООО ООО динари. 

Претпријатието за 1960 год. оствари доход во 
висина од ' 62 055 699 дин. а чист приход 32 960 831 
дин. кој е распределен на: личен доход 28 601 874 
дин., фондови 4 358 957 динари. 

Сите обврски спрема општествената заедница, 
што произлегуваат од доходот, како и други об-
врски претпријатието ги има исполнето во целост 
и во пропишаниот законски рок. 

Просечно запослен персонал во 1960 год. из-
несува 66. 

Кон крајот на годината при ова претпријатие 
припоени се Народниот магазин и Стоковата куќа 
ве изградба — Скопје. (116) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

„Скопски магазин" — специјализирано тргов-
ско претпријатие за текстил на големо е основано 
1^51 година. 

Во претпријатието се запослени 49 работника 
и службеника, Управниот одбор на претпријатието 
тек сочинуваат 5 члена, а работничкиот совет 15. 

Во работната 1960 година остварен е промет во 
износ од 2 341 929122 динари, а вкупен приход 
89 480 369 динари. 

Претпријатието има 4 свои трговски патници 
кои го обработуваат теренот на Македонија, Ср-
бија, Војводина, Космет и Сандак. 

Колективот постојано настојува да се одржува 
богат избор на домашни и од увоз текстилни но-
витети. - - - ч (138) 
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Б И Л А и С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „СКОПСКИ МАГАЗИН" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата број 
Износ 

во ООО дин 
Р е д " Назив на позицијата 
бро1 

Износ 
во ООО дик. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . 8 385 409 1. Фонд на основните средства . . . 12 468 375 
2. Парични средства на основ, средства 3 89Ѕ 898 2. Други извори на основните средства — 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачи 3 207 085 
вачка -к . - 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка 3 119 025 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 12 066 425 

5. Вкупни обртни средства 294 763 068 
б. Други извори на обртните средства 332 377 489 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 23 129 447 

и на другите фондови 23 294 581 8. Извори на нераспределените средства 134 871 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

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

8. Купувачи и други побарувана . . 185 625 327 10. Добавувачи и други обврски . . . 136 914 718 
9 Друга актива 1 941 7Ѕ7 11. Друга пасива 72) 637 

В К У П Н О : 521 028 097 В К У П Н О : "521 028 097 

НА ГРАДСКАТА КОНЗУМНА МЛЕКАРА, СКОПЈЕ - МАЏАРИ 
А к т и в а П а с и ^ 

Назив ча позицијата 
бро1 

Изно^ 
ЕК' ОТО) ДЦ. 

Наши на позицијата 
број 

Износ 
в-о ООО дин 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 227 802 1. Фонд на основните средства . . 200 717 

2. Парични средства на основ, средства 19 224 2. Други извори на основните средства 47 532 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фин д за заедничката потрошувачка 
вачка — 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 265 
потрошувачка 265 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 26 655 
5. Вкупни обртни средства 58 057 6. Други извори на обртните средства 42 366 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

б. Парични средства на резервниот фонд 
и на другите фондови 298 

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

515 
363 

7. Парични средства на нераспределѕ -
ките средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

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

8. Купувачи и други пабаруваЈ^а . 40 439 10. Добавувачи и други обврски . . . 24 943 
9. Друга актива 9185 11. Друга пасива 11 914 

В К У П Н О : 355 270 В К У П Н О ; 355 270 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

Конзумната млекара имаше поставено финан-
сиски производен план за преработка на млеко во 
течни и цврсти производи, а за снабдување на на-
селението во град Скопје. Претпријатието през го-
дината ја изврши следната реализација: 

1. Вкупно реализација — — — 577 889.— 
2. Вкупно трошоци на работењето 527 017.— 

3. Остварен доход — — — — 
4. Личен доход на работниците 

5. Чист приход 

50 872.— 
44 126.— 

6 746.— 

6. Расподелба на доходот: 
а) Станбен фонд — — - 1 734.— 
б) Резервен фонд - - — 500.— 
ц) Фонд за заедничка потро-

шувачка — — — — — 362.— 
д) Обезбед. за загуби од ми-

на л ите години — — - ' 550.— 
е) Личен доход на работ, и 

служб. - - - - - 3 600.— 

Завршната сметка на Конзумната млекара е 
одобрена од Службата за општествено книговодство 
на Народната банка — Скопје, со решение бр. 
02—497/256/61 год. (142) 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАНИТ" - СКОПЈЕ 

на 31 декември 1960 година П а с к в а 

Ред. Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Р е д ' Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 777 287 1. Фонд на основните средства . . . 298 999 
2. Парични средства на основ, средства 111 107 2. Други извори на основните средства 667 004 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 63 716 
вачка 61 783 4. Други извори на средствата на за-

26 925 4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка 26 925 
потрошувачка 13 095 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 110 666 

5. Вкупни обртни средства 529 848 6. Други извори на обртните средства 82 966 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
50 498 
59 768 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 50 498 
59 768 и на другите фондови 39174 8. Извори на нераспределените средства 
50 498 
59 768 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 28 574 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката ж 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 305 600 

8. Купувачи и други побарувања . . 731207 10. Добавувачи и други обврски . . . 590 039 
9. Друга актива 86 155 И. Друга пасива 125 230 

В К У П Н О : 2 381 230 В К У П Н О : 2 381 230 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

Градежното претпријатие „Гранит" — Скопје е 
основано во 1952 год. со седиште во Скопје. Деј-
носта на претпријатието е да изведува: објекти од 
нискоградба, модерни патишта, мостови, тунели, 
железнички линии, канали, хидроградба, високо 
градба, индустриски градби, станбени згради и сите 
прогктански услуги. 

Својата дејност претпријатието ја врши преку 
своите работни единици - градилишта и Лроектан-

ското биро во Скопје, Битола, Охрид, Ресен, Гевге-
лија, с. Ветерско и други места. 

Во 1960 год. претпријатието оствари бруто про-
дукт во износ од 2 775 648 022 дин. или оствари до-
ход во износ од 906 124 815 динари. 

Чист приход на претпријатието му остана 
865 946 397 дин. од кој се покриени личните доходи 
на работниците во износ од 717 945 285 дин., а оста-
токот од 148 001 112 дин. се внесени во фондовите 
односно во резервниот фонд и деловниот фонд, 
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Б И Л А Н С 

НА СВИЛАРСКИОТ КОМБИНАТ „НОНЧА" КАМИШЕВА" - ТИТОВ ВЕЛЕС 

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

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 1 566 827 1. Фонд на основните средете . . . 279 986 
2. Парични средства на основ, средства 22 081 2. Други извори на основните средете 1 314 125 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачк 870 
вачка 17 659 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 15 483 
потрошувачка 2 984 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 301 640 
5. Вкупни обртни средства 1 471 873 6. Други извори на обртните средства 439149 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

1. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и днупс фондови . . -

и на другите фондови 461 8. Извори на нераспределените средства — 

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

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 1 05 Ѕ 060 

8. Купувачи и други побарувања . . 262 053 10. Добавувачи и други обврски . . . 59 076 
9. Друга актива 316964 11. Друга пасива 194 253 

В К У П Н О : 3 660 902 В К У П Н О : 3 660 902 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1959 ГОДИНА 

Свиларскиот комбинат „Нонча Камишева" во 
Титов Велес е основан со решение на Народниот 
одбор на Титоввелешка околија бр. 1935 од 5-УП-
1Р50 год. 

Регистрацијата е извршена при Окружниот сто-
пански суд во' Скопје под Фи 755/55, а пред тоа 
Комбинатот бил воден во регистарот на стопанските 
организации при Народниот одбор во Титов Велес. 

Согласно регистрацијата Комбинатот ја обавува 
следната дејност: производство и продажба на 
греж и свилени отпадоци, свилен конец, свилени 
суровини, боени и печатени ткаенини од природна 
и вештачка свила, шап предиво и ткаенини од при-
родна и вештачка свила. 

Просечно запослени во Комбинатот во 1959 год. 
изнесува 1051 лице. 

Градежниот дел на основните средства во од-
нос на вкупно основните средства изнесува 40%, но 
овој процент покажува дека Комбинатот не е ком-
плетиран со опрема. 

Извори за фондови овој Комбинат нема, бидејќи 
се формираат од чистиот приход, исклучок од тоа 
прави амортизациониот фонд кој се формира со 
неговото укалкулирани, а додека неговата намена 
му е отплата на долгорочни кредити. 

На Комбинатот обртните средства не му дости-
гаат, та во текот на 1959 год. користел наменски 
кредити за покривање на залихите преку норма, за 
кое бил принуден да плаќа излишни камати. 

Преку расподелбата на вкупниот приход е из-
разена и работата за финансискиот резултат на 
огој Комбинат. 

Финансискиот резултат како и неговата распо-
делба е следната: 

(во ООО дин.) 
Реализација — — — — — 1 296 622 дин. 
Вонредни приходи — — — 83 947 „ 

1 380 569 
Вонредни расходи - - — — 112 596 

Вкупен приход — — — — 1 267 973 
Трошоци на работењето — — 809 101 

Останува — - - - - - 458 872 „ 
Данок на промет — — — — 259 568 „ 
Доход - - - - - - - 189 304 „ 
Реализирани лични доходи — 214 466 „ 
Загуба - - - - - - 25 162 „ 

(279) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН - ТЕТОВО 

А к т и в а Г' 31 декември 1960 година П а с и в ! 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Ред Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 196 714 1. Фонд на основните средства . . . 251 279 
2. Парични средства на основ, средства 57 о98 2. Други извори на основните средства 3 850 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачк ^ 4 053 

вачка 1 199 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката 

потрошувачка 2 735 
едничката потрошувачка . . . . 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 34 166 

5. Вкупни обртни средства 401 344 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 
13 230 

7. Резервен фонд и други фондови . . 13 230 
58 и на другите фондови 13 230 8. Извори на нераспределените средства 

13 230 
58 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства , „ : 25 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката 9. Краткорочни кредити за обртни 
411 310 друга актива средства 411 310 

8. Купувачи и други побарувања . . 132 388 10. Добавувачи и други обврски . . . 44 342 
9. Друга актива 13 986 И. Друга пасива 57 031 

В К У П Н О : 819319 В К У П Н О : 819319 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН 

- ТЕТОВО ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано како стопанска ор-
ганизација со решение на Владата на ФНРЈ IV 
бр. 1791/4 од 18-ЈЈ1-1949 година, и регистрирано при 
Окружниот стопански суд во Скопје, во регистарот 
Нсн стопанските организации во книга IV на реги-
старскиот лист бр. 175, страна 471. 

Дејноста на претпријатието е: обавување сите 
работи во врска со производството, преработката и 
продажбата на тутунот, како за извоз, така и за до-
машна фабрикација. 

Од 1-1-1960 год. претпријатието оформи одделен 
погон „Опитна станица", во кој се врши опит за 
здобивање висококвалитетен тутун во нашиот про-
изводен реон. Станицата беше заклучно до 1959 год. 
во склопот на Институтот за тутун — Прилеп. 

Поради стагнација на тутуновото тржиште во-
општо, се појавуваат и во оваа година големи за-
лихи на непродадените готови производи, така што 
на крајот изнесуваат количински 548 216 кгр., а 
пс вредноста 262 844 074 динари. 

Снабдувањето со потребни суровини е обаву-
вано директно од непосредните тутунопроизводите-
ли, по пат на слободно контрахирање. 

Со цел кон модернизирањето на претпријатието, 
во текот на годината се пристапи кон инсталира-

њето на електричен аутоматски лифт и висеќи мост 
помеѓу двата магацина, чија конечна изработка, 
односно инсталирањето ќе биде завршено во 1961 
год. Со ова ќе се подобри квалитетот на производ-
ството и продуктивноста на трудот, а освен тоа ќе 
се намалат и производствените трошоци. 

Вредноста на основните средства во почетокот 
на годината изнесуваше 302 717 434 динари, додека 
на крајот на годината изнесуваа 324 032 138 динари, 
сс што зголемување на основните средства е извр-
шено за 7,04% во текот на годината. Зголемувањето 
произлегува, главно, од примени без накнада ос-
новни средства од Институтот за тутун — Прилеп 
Зп преземената од нив опитна станица. 

Поради недостиг на чистиот приход, претприја-
тието не оствари личен доход во висина на мини-
мален личен доход во износ од 5 529 244 дин., и од 
висина минимален личен доход до висина на та-
рифната ставка во износ од 8 456 527 динари, од-
носно вкупен недостиг на личен доход од 13 985 711 
дин. 

Подмирување на личните доходи е извршено 
од средствата на резервниот фонд, согласно чл. 2 
од Законот за изменување на Законот за средствата 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 48/59 год.), бидејќи личниот доход во 
текот на годината е исплатуван како на работни-
ците така и на службениците во висина на нивната 
тарифна ставка. 
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Недостигот е условен од следните причини: од 
загубата на Опитната станица, негативна разлика 
со постигната продажна цена на реализираните 
тутуни, од поголема камата на обртните средства, од 
зголемените трошоци на манипулацијата на туту-
ните за домашна фабрикација, бидејќи домашните 
фабрики бараат исклучиво тутун во тонга мани-

пулација, и од неискористените капацитети за кои 
плаќаме амортизација и камата. 

Расподелбата на утврдениот вкупен приход и 
доход е извршена согласно со постојните прописи, 
а пресметката на обврските спрема општествената 
заедница е извршена врз постигнатиот финансов 
резултат. (245) 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОЧАРСКО СТОПАНСТВО „НАПРЕДОК" - ТЕТОВО 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред. 
брот 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

B. Обртни средства 
5 Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . 
9 Друга а к т и 

В К У П Н О : 

61 017 
5 008 

32 

17 235 

1 909 

7 801 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . 

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

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

X Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9 Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

46 535 
19 813 

117 

1 955 
3 994 

2 093 
700 

10 893 
6 946 

93 1)52 В К У П Н О ' 93 052 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Земјоделското сточарско стопанство „Напредок" 
- - Тетово, основано е од Народниот одбор на Те-
товска околија — Тетово, со решение бр. 13660 од 
18-11-1955 година. Предмет на работењето на сто-
панството е селскостопанска дејност. Запишано е 
во регистарот на стопанските организации при 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решение 
бр. 672. 

Стопанството располага со 172 хектари земја, 
од тоа 142 хектари обработива. Располага со 5 трак-
тора, 4 тракторски приколици, 1 жетварка, 1 ко-

сачга, 1 комбајн, 1 џип и други приклучни зем-
јоделски машини. Од сточарството располага со 50 
грла крави, 35 грла свињи за приплод и 160 грла 
подмладок. 

Во стопанството се запослени 30 постојани ра-
ботници и 8 службеника. 

Стопанството во 1960 год. оствари вкупно про-
изводство 29 693 ООО динари. Од тоа оствари чиста 
печалба 2 700 ООО динари, од кои распредели за 
лични доходи над тарифна ставка 893 ООО дин. 

По одлука на работничкиот совет на ова сто-
панство и стопанството „Тетово" од Тетово двете 
стопанства се споија и се формира Земјоделски ком-
бинат „Тетово" во Тетово, со почнување на работа 
од 1-1-1961 година. (229) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МОНТЕР" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 3 190 1. Фонд на основните средства . . . 1 940 
2. Парични средства на основ, средства 690 2. Други извори на основните средства 1 978 

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

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

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 44 

потрошувачка 74 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 286 

5. Вкупни обртни средства 20 689 6. Други' извори на обртните средства 18 750 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резевниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1542 
, и на другите фондови 84 8. Извори на нераспределените средства 507 

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

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

8. Купувачи и други побарувања . . 29 239 10. Добавувачи и други обврски . . . 28 915 
9. Друга актива Р . . . — 11. Друга пасива — 

В К У П Н О : 53 966 В К У П Н О : 53 966 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието „Монтер" датира уште од 1957 
год. и тоа како задруга „Минерва" се до 31-ХП-
1958 год. Од 1-1-1959 год. прерасна во претприја-
тие. Основано е како задруга од страна на Народ-
ниот одбор на општината „Кисела Вода", а како 
претпријатие од 1-1-1959 год. од истиот народен 
одбор. 

Претпријатието е регистрирано во Окружниот 
стопански суд во Скопје, под Фи бр. 619/1960 год. 
Со истото решение е изменета и фирмата од „Ми-
нсрва" на „Монтер" претпријатие за електроинста-
лација, водовод и канализација, централно греење 
и сервисна служба. 

Претпријатието во својот состав има работни 
единици и тоа: 

1) Погон за електрична инсталација 
2) Погон за водовод и канализација 
3) Погон за централно греење 
4) Сервис за поправка на радиоапарати, теле-

визија и разни радио уреди. 
Претпријатието има на работа околу 60 работ-

ника и 20 службеника, а исто така има 14 ученика. 
Претпријатието има свој управен одбор и ра-

ботнички совет. 
Во 1960 год. претпријатието планскиот задаток 

го изврши со 100% или во вредност 81160 ООО ди-
нари. 

Во текот на работењето претпријатието постиг-
на добар финански резултат во износ од 3 750 ООО 
дин. 

Перспективата на претпријатието е доста голе-
ма, а тоа се гледа од предвидениот и остварениот 
план за 1961 год. кој ќе изнесува околу 200 000 000 
динари. (100) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЈАВЕН АВТОТРАНСПОРТ 
И ШПЕДИЦИЈА - КУМАНОВО ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието во текот на 1960 година рабо-
теше на економско стопански принципи и својата 
работа ја заврши со успех. Тоа постигна видни ре-

зултати како во остварување на општествениот 
план во вредносни показатели, така и во нату-
рални. Планот го исполни со 130% и успеа да оства-
ри чист приход по подмирување на сите обврски 
на претпријатието 16 ООО ООО динари. (255) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЈАВЕН АВТОТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА - КУМАНОВО 

А к т и в а па 31 декември 1960 година II а с и в а 

Назив на позицијата Износ 1 Назив на позицијата Износ 
број во ООО дин. 1 број во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 213 814 1. Фонд на основните средства . . . 94 470 
2. Парични средства на основ, средства 15 20^ 2. Други извори на основните средства 140 668 

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

Ѕ. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 380 
вачка — 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 
потрошувачка 380 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 15 889 
1. Вкупни обртни средства . . . . 18 277 6. Други извори на обртните средства 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1593 

и на другите фондови 1 422 8. Извори на нераспределените средства 3 320 

7. Парични средства на нераспределе-
195 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 195 и друга пасива 

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

8. Купувачи и други побарувања . . 16 077 10. Добавувачи и други обврски . . . 5 786 
9. Друга актива 10 295 11. Друга пасива 13 563 

В К У П Н О : 275 669 В К У П Н О : 275 669 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ОТПАДОЦИ „ОТПАД" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 ^кемтѕпи 1960 година П а с и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 32 386 1. Фонд на основните средства . . . 34 795 
2. Парични средства на основ, средства 9 298 2. Други извори на основните средства 7 409 

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

1 388 3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 1 388 

вачка 15 231 4. Други извори на средствата на за-
15 000 4. Парични средства на заедничката 

1 157 
едничката потрошувачка . . . . 15 000 

потрошувачка 1 157 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средст-ва 5. Фонд на обртните средства . . . 10918 

5. Вкупни обртни средства 101 408 6. Други извори на обртните средства 44 300 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 6 272 

и на другите фондови 5 478 8. Извори на нераспределените средства 10 661 

7. Парични' средства на нераспределе- Д. Извори на средствата ВФ пресметката 
ните средства и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 25 ООО 

8. Купувачи и други побарувања . . 134 872 10. Добавувачи и други обврски . . . 130 242 
9. Друга актива 3 777 11. Друга пасива 17 622 

В К У П Н О : 303 607 В К У П Н О : 303 607 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ЦРЕТПРИЈАТИЕТО „ОТПАД" - СКОПЈЕ ВО 1960 

ГОДИНА 

Претпријатието е основано по ослободувањето 
и за време на своето постоење претрпе извесна ре-
организација во однос обемот на делувањето во 
зависност од надлежноста на политичко-територи-
јалните органи. Последните пет години работи како 
претпријатие на големо и делува на целата тери-
торија на НРМ, преку своите откупни станици и 
пунктови што ги има во сите градови на Републи-
ката. 

Финансиската сила и материјалната база од 
ден на ден се зголемува и зацврстува. Најдобро тоа 
го илустрира ако ги погледниме долните индекси. 

При индекс 100 во 1958 год. пОЈфжбата е следна: 
1959 1960 

1. Промет - - - - - - - 130 151 
2. Материјални трошоци — 117 159 
3. Доход - - - - - - - 128 163 
4. Чист приход — — — — 131 185 
5. Личен доход - - - - - 127 176 
6. Фондови — — — — — 149 187 
7. Основни средства — — 107 146 
8. Обртни средства 

(сопствени и кредит) — — 138 147 
9. Залихи на стоки 

и материјали — — — — 114 123 
10. Работна сила — — — — НО 123 
Горните индекси сликовито го прикажуваат 

успехот на претпријатието преку десет главни еле-
менти. Колективот на претпријатието се стреми во 
идните години да постигне уште подобар успех. 

(160) 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕПЕНКА, БАКАЛСКИ КбСИ И КАРТОНАЖНА 

КОНФЕКЦИЈА „КОМУНА" - СКОПЈЕ 
А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

РР 1 Назив на позицијата Износ 
во 0 0 дин. 

Ред 
6 р 0 ј Назив на позицијата Износ 

во ООО дин 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 100 594 1. Фонд на основните средства . . . 48 790 
2. Парични средства на основ, средства 11 990 2. Други извори на основните средства 74 613 

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

3. Средства на заедничката потрошу-
9104 

3. Фонд за заедничката потрошувачи 4 635 
вачка 9104 4. Д,руги извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
444 

едничката потрошувачка . . . . 5154 
потрошувачка 444 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 19 073 

5. Вкупни обртни средства 70160 6. Други извори на обртните средства 24 608 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 
2 490 

7. Резервен фонд и други фондови . . 2128 
и на другите фондови 2 490 8. Извори на нераспределените средства 84 

7. Парични средства на нераспределе- Д. Извори на средствата во пресметката ните средства 84 Д. Извори на средствата во пресметката ните средства 84 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 48 С 32 

8. Купувачи и други побарувања . . 32 251 10. Добавувачи и други обврски . . . 
9. Друга актива И. Друга пасива 

В К У П Н О : 227 1 '7 В К У П Н О : 227 117 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

Планот на производството на фабриката „Ко-
муна" за 1963 година е извршен со 116%, а планот 
на реализацијата со 108,12%. 

Остварениот доход во споредба со извршува-

њето од 1959 година во 1960 година е зголемен за 
24%. Од остварениот чист приход е издвоено за 
фондови на фабриката износ од 10.100. 

Реконструкцијата на фабриката ќе се доврши 
во 1961 год. со што производството ќе се зголеми 

,д,ва пати повеќе (109) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЛАВИЈА" - СКОПЈЕ 

на 31 декември 1960 година П а е и в а 

Ред. „ 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
Ред. м назив на позицијата 

број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 42160 1. Фонд на основните средства . . . 9 968 
2. Парични средства на основ, средства 7 628 2. Други извори на основните средства 41 504 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка ^ 206 
вачка . - 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
180 

едничката потрошувачка . . . . 
потрошувачка 180 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 4 000 

5. Вкупни обртни средства 244 830 6. Други извори на обртните средства 140 048 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
0. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 5126 

и на другите фондови 1682 8. Извори на нераспределените средства 333 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 333 Д. Извори на средствата во пресметката 

и друга пасива 

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

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

62 632 
3 042 

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

149 579 
7 723 

В К У П Н О : 362 487 В К У П Н О : 362 487 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Трговското претпоијатие „Славија" — Скопје 
основано е на ден 1-УП-1958 година со одлука на 
Народниот одбор на општината „Кисела вода" -
Скопје бр. 61 од 18-У1-1958 год. 

На 1-1-1960 год. со одлука на работничките 
совети на претпријатијата „Јагода" и „Љуботен" 
се припоија кон претпријатието „Славија", која 
стана една стопанска организација со вкупен број 
од 220 члена. 

Во текот на 1960 год. претпријатието „Славија" 
оствари промет во висина од 1 053 172 161 дин. Тро-
шоците за 1960 год. изнесуваат заедно со набавната 
вредност на реализираните трговски стоки 
974 549 723 дин. или остварен доход 78 622 438 дин. 
По одбивање на придонесот на заедницата во из-
нос од 5 914 393 дин. остварен е чист приход во 
висина од 72 708 045 дин. 

Од овој чист приход по издвојувањето на сред-
ствата за покривање на личните доходи и другите 
обврски за заеднички резервен фонд и 2% допол-
нителен придонес за социјално осигурување, из-
двоено е во резервниот фонд 2 633 406 и во другите 
фондови 7 338 747 дин. 

Во текот на 1960 година претпријатието имаше 
запослено во просек 220 работници и службеници, 
а рентабилноста во однос на 1959 год. е зголемена 
за 20%. 

Претпријатието во текот на 1960 год. користеше 
кредит во висина од 144 ООО ООО динари, а во 1959 
год. 94 000 000 дин. 

Претпријатието на крајот на деловната 1960 
година располага со следните средства во своите 
фондови: фонд на основни средства 9 968 ООО дин., 
фонд за заедничка потрошувачка 4 206 ООО дин. и 
резервен фонд 4 000 000 динари. (212) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ФАБРИКАТА ,ДРВЕНА ЅВЕЗДА" - СКОПЈЕ 

ВО 1960 ГОДИНА 
Во својата работа во текот на 1960 год. фабри-

ката оствари вкупен приход 439.043.878 динари, до-

ход за расподелба 123.733.548 динари. Од овој износ 

се покриени личните доходи, сите обврски кон за-

едницата и остварен чист приход за фондови во 

ИЗНОС од 14.834.043 динари, (167) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА ЧОРАПИ И ТРИКОТАЖ 

на 31 декември 1960 година 
,ЦРВЕНА ЅВЕЗДА", СКОПЈЕ 

П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

A. Основни средства 
1. Основни средства 122 178 
2. Парични средства на основ, средства 11 409 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 2 606 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 2 085 

B. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 174 906 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 20 576 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 3 

Д. Средства во пресметката н 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . 79 4^5 
9. Друга актива 18 401 

В К У П Н О : 421 629 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

В К У П Н О : 

23 892 
121 825 

2 644 

2 606 

94 667 
60 045 

11 209 
3 

28 ООО 
54 525 
19213 

421 629 

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

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 107 208 1. Фонд на основните средства . . . 54 472 
2. Парични средства на основ, средства 30 506 2. Други извори на основните средства 83 968 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 5 075 
вачка 6 788 4. Други извори на средствата на за-

2 247 4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 2 247 

потрошувачка 821 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 233 629 

5. Вкупни обртни спедства 342 216 6. Други извори на обртните средства 25 446 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резевниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 25 416 

и на другите фондови 8 371 8. Извори на нераспределените средства 16 540 
7. Парични средства на нераспределе- Д. Извори на средствата во пресметката 

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

друга актива средства . -

8. Купувачи и други побарувања . 155 776 10. Добавувачи и други обврски . . . 178168 
9. Друга актива . „ 1 . , 8 842 11. Друга пасива 35 349 

В К У.Д-Н 0 : ...;̂ ", - ..... .. , . в к . у п н о : 660 52 ̂  
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Во текот на 1960 год. Фабриката за сапун и 
козметика „Цветан Димов" — Скопје ја изврши 
следната реализација: 

Производи: 
Плани-

рано во 
мил. дин. 

Б ? т 0 Извршу-
Г и и л в а њ е на ВО МИЛ. „„л„ „, о/ 

дин. п л а н и т /о 

Сапуни за перење 

СО 070 436 605 125,8 
Тоалетен сапун 68 222 57 481 84,3 
Берберски сапун 15 017 9 814 65,4 
Козметика 211 849 168 200 79,4 
Детерџенти 6 175 4 536 73,5 
Технички глицерин 35 ООО 18 128 51,8 
Прашоци 25 200 18 036 71,6 

708 533 712 800 100,4% 

Преглед за извршениот бруто промет по реони 
во 1960 година: 

Реон: 
г Учество во Бруто про. 6 ЈРТ НП мил Ј ГЈ 

мет но мил. 
дин. 

712 800 

то промет 

Скопје 140 639 19,7 

Македонија и Космет 269 239 37,8 

Србија 83 202 11,7 

АПВ и Белград 36 412 5,1 

Босна и Херцеговина 77 382 10,8 

Хрватска и Словенија 39 084 5,5 

Фабрика — комерцијално 66 842 9,4 

100,0% 

(151) 

Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦИТЕ „ТРЕСКА" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Р е д ' Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . - 1. Фонд на основните средства . . . 169 
2. Парични средства на основ, средата 169 2. Други извори на основните средства , 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

Ѕ. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачи^ И 177 
вачка 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . И 619 

5. Вкупни обртни средства 56 592 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
в. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1766 

и на другите фондови 1522 8. Извори на нераспределените средства — 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства . . . ' -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства . 38 456 

8. Купувачи и други побарувања . . 
Л Друга актива 

14 432 
9 576 

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

17 143 
1 У61 

В К У П Н О : 82 290 В К У П Н О : 82 290 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРОДАВНИЦИТЕ ,,ТРЕСКА" - СКОПЈЕ 

ВО 1960 ГОДИНА 

Во текот на 1960 година продавниците имаа^ 
постигнато следниве резултати; 

Реализација 
Вкупен приход 
Доход 
Чист приход 
За личен доход 
Во фондови 

709.719.074 дин, 
709.9^6.504 „ 

32.371,473 
, 28.596.401 
. 16.419.138 

12.177.263 

-л 

УЛ 
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Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ КОМБИНАТ „КУМАНОВО" - КУМАНОВО 

А к т и в а ал 31 декември 1960 година П а с и в а 

^ ^ Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дик. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 726 812 1. Фонд на основните средства . . . 99 708 
2. Парични средства на основ, средства 11933 2. Други извори на основните средства 639 087 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 3 450 
вачка 2 625 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
825 

едничката потрошувачка . . . . — 

потрошувачка 825 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 
1. Вкупни обртни средства 312 438 

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

10 909 
135 088 

Г. Издвоени средства 
в. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 478 

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

4 365 
3 061 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 119 387 

8. Купувачи и други побарувања . . 88 065 
19 546 

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

78 036 
69 731 

В К У П Н О : 1 162 822 В К У П Н О : 1 162 822 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Кума-
ново е формиран со припојување на Земјоделското 
стопанство „Речица", Винарската визба „Македо-
нија, Млекарата и Кланицата сите од Куманово, 
со важност од 1-УП-1960 година. 

Основната дејност на Комбинатот е производ-
ство и преработка на земјоделски производи. 

Комбинатот располага со 356 ха земја од која 
298 ха ораница, 72 ха лозја, 2 ха овоштарници, 
20 ха пасишта, 18 ха шуми и 14 ха стопански двор. 
Исто така се бави со одгледување на крупен и 
ситен добиток, така што во деловната 1960 год. 
имаше 164 крави, 251 јуници, 148 телиња и 1244 
броја свињи. 

Преработувачката дејност што е од поголема 
важност за Комбинатот се Винарската визба со 

годишен капацитет од 350 вагона грозје, Млека-
рата со дневен капацитет од 5 ООО литри млеко и 
Кланицата со годишен капацитет од 670 тони месо. 

Врз основа на расположивите капацитети и 
структурата на производството Комбинатот за ос-
тварување на планскиот задаток во текот на го-
дината имаше запослено просечно месечно 184 
стални работници, 35 службеници и 756 повремени 
работници. 

Од целокупната работа Комбинатот има оства-
рено вкупен приход 502 128 752 динари, а трошоци 
не. работењето 448 673 509 дин. или остварен доход 
53 455 243 динари, така што во текот на годината 
оствари доволно приход за покривање на трошо-
ците и обврските. Еден дел е расподелен помеѓу 
работниците, како плата над тарифниот став и за 
фондовите на Комбинатот. (190) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „БАЛКАН" - ТИТОВ ВЕЛЕС 

ВО 1960 ГОДИНА 

Дејноста на претпријатието е трговија на мало 
со мешани стоки: хемикалија, јажарија и гума, 
порцелан, стакло и кожарија. Во 1960 година прет-
пријатието има остварено промет во износ од 84 846, 

или во проценти спрема планираниот промет оства-
рено е 106,05%. Овој процент ќе беше уште поголехМ 
ако не настанеа промени во послувањето на прет-
пријатието. 

Претпријатието има остварен чист приход во 
износ од 7,606, за лични доходи на работниците 
6 572 и во фондовите 1 034 динари. (274) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БАЛКАН" - ТИТОВ ВЕЛЕС 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 
-Над 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 1 3^4 1. Фонд на основните средства . . . 20 4 
2. Парични средства на основ, средства 517 2. Други извори на основните срздства 246 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 164 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка 114 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 1 032 

5. Вкупни обртни средства И 826 6. Други извори на обртните средства 7 960 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на рззевниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1058 
и на другите фондови 1 012 8. Извори на нераспределените средства 161 

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

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

8. Купувачи и други побарувања . . 4 753 10. Добавувачи и други обврски . . . 5 973 
9. Друга актива 41 11. Друга пасива 1 049 

В К У П Н О : 19 657 В К У П Н О : 19 657 

Б И Л А Н С 
НА САМОСТОЈНИОТ ПОГОН „МЛЕКАР" НА Д. 3. С. ЗА СТОЧАРСТВО - БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 16 907 1. Фонд на основните средства . . . 6 324 

2. Парични средства на основ, средства 2 063 2. Други извори на основните средства 12 646 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

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

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

потрошувачка — В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 26 990 

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

204 
35 237 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резевниот фонд 
и на другите фондови 279 

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

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 22 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

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

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

12914 
1 052 

10. Добавувачи и други обврски . . . 4 764 
1 052 

В К У П Н О ; 60 227 В К У П Н О : 60 227 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ФИНОМЕХАНИКА „БРАН" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на ЗЈ декември 1960 гочина П а с и в а 

^ ^ Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Ред м' Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А.. Извори на основните средства 
1. Основни средства 16 694 1. Фонд на основните средства . . . 10 423 

8 731 2. Парични средства на основ, средства 1 691 2. Други извори на основните средства 
10 423 
8 731 

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

925 3. Средства на заедничката потрошу- 3. ФЧЈНД за заедничката потрошувач - 925 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 
потрошувачка  302 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 7 273 

5. Вкупни обртни средства . . џ . . 55 718 6. Други извори на обртните средства 37 017 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
2 716 в. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 2 716 

и на другите фондови 718 8. Извори на нераспределените средства 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства -
Д. Извори на средствата во пресметката 

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

друга актива — 

8. Купувачи и други побарувања 18 503 10. Добавувачи и други обврски . . . 21918 
9 Друга актива 7 240 11. Друга пасива 11 061 

В К У П Н О : 102 064 В К У П Н О : 102 064 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието за електроника и финомеха-
ника „Бран" е основано на 22-П-1955 година од 
страна на Градскиот народен одбор за град Скопје. 
Претпријатието е регистрирано при Окружниот: 
стопански суд во Скопје, под бр. 68 од 28-У-1958 
година со кое решение е изменета фирмата од „Ра-
ди обран" на „Бран" претпријатие за електроника 
и финомеханика — Скопје. 

Претпријатието ги има во својот состав след-
ните пословни единици и тоа: 

1.Погон за производство на радио-уреди и тер-
мо-електро уреди. 

2. Сервис за поправка на радиоапарати и у-
реди. 

3. Сервис за поправка на рачунски и машини 
за ,пишување. 

4. Продавница за продажба на радиоапарати, 
рг-дио-уреди и радио материјали. 

Во претпријатието се запослени 36 работници 
и 19 службеници. 

Во текот на 1960 год. имавме големи потешко-
тии околу набавка на материјали од увоз особено 
за термички прекидачи, што се одрази на извр-
шување поставениот плански задаток. 

Во текот на годината личните доходи редовно 
и навреме се исплатувани. Над тарифен став ис-
платено е 220 906 динари. 

По завршната сметка за 1960 год. остварен е 
чист приход од 14 071 870 дин. и е распределен и 
тоа: за лични доходи 11 546 263 дин., а остатокот 
од 2 525 507 дин. во фондовите на претпријатието. 

Ова говори дека претпријатието постигна го-
лем успех и позитивен финансов резултат, што 
обезбедува средства за репродукција и проширу-
вање на материјалната база на претпријатието. 

Во текот на 1960 год. усвоивме нов производ 
греалка „Бран" од 2 ООО ш со инфра цеви. (155) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТЕХНОМЕТАЛ" - БИТОЛА 

ВО 1960 ГОДИНА 

Во 1960 година претпријатието оствари промет 
ве износ од 293 886 566 дин. Трошоците за 1960 го-
дина изнесуваат 30 354 702 дин. или остварен доход 
од 15 765 020 дин. По одбивање на придонесите за 

заедницата од 3 844 687 дин. останува чист приход 
во кој е приклучено и посебното учество од И 576 714 
дин. Од овој чист приход по покривањето на лич-
ните доходи и обавезниот резервен фонд претпри-
јатието издвои за фондови 1 201 583 дин. 

Во текот на 1960 год. претпријатието имаше 
персонал од 32 лица. Користениот кредит во 1960 
год. изнесуваше 46 484 532 дин. (285) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТЕХНО МЕТАЛ" - БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 1 414 1. Фонд на основните средства . . . 2 833 
2. Парични средства на основ, средства 463 2. Други извори на основните средства -1"" 

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

307 3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 307 
вачка — 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка 
потрошувачка 6 

В. Извори на обртните средства 
1653 

48 543 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 1653 

48 543 б. Вкупни обртни средства 65 354 6. Други извори на обртните средства 

1653 
48 543 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
4 927 

д 6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 4 927 
д 

и на другите фондови 4 678 8. Извори на нераспределените средства о 

7. Парични средства на нераспределе-
869 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 869 и друга пасива 

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

8. Купувачи и други побарувања . . 24 905 10. Добавувачи и други обврски . . . 38 340 
9. Друга актива 800 11. Друга пасива 1 8Ѕ0 

В К У П Н О : 98 489 В К У П Н О : 98 489 

Б И Л А Н С 
НА ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 1 004 285 1. Фонд на основните средства . . . 959 208 

2. Парични средства на основ, средства 192 643 2. Други извори на основните средства 271 137 

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

47 409 3. Средства на заедничката потрошу-
88 247 

3. Фонд за заедничката потрошувач 47 409 
88 247 4. Други извори на средствата на за-

48 861 4. Парични средства на заедничката 
8 024 

едничката потрошувачка . . . . 48 861 
потрошувачка 8 024 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 860 936 

б. Вкупни обртни средства 2 053 048 6. Други извори на обртните средства 143 402 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 59 711 

и на другите фондови 75 692 8. Извори на нераспределените средства 3 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 3 Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
753 087 друга актива средства 753 087 

8. Купувачи и други побарувања . . 586 840 0. Добавувачи и други обврски . . . 704 521 
- 1 " ' . Друга пасива 160 504 

В К У П Н О : 4 008 7Ѕ2 В К У П Н О : А 008 782 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ - СКОПЈЕ ВО 

1960 ГОДИНА 

Со одобрение на Народниот одбор на општината 
,Кисела Вода" - Скопје бр. 1214 од 23-1-1956 год, 
со изврши фузија на Претпријатието за обработка 
на тутун и Фабриката за цигари — Скопје. Ново-
формираното претпријатие Тутунов комбинат — 
Скопје е регистрирано во Окружниот стопански 
суд во Скопје, под бр. 444/1956 година. 

Тутуновиот комбинат ги има следните функции: 
откуп на тутун од тутунопроизводители и од туту-
нови претпријатија, обработка на тутун, изработка 
на цигари, продажба на тутун и продажба на ци-
гари. 

Во текот на годината органите на работничкото 
самоуправување се бавеле со низа прашања од жи-
вотот и работата на Комбинатот и тоа: набавка на 
основни средства, реконструкција на погонот за 
фабрикација на цигари, наградување по комплек-
сен учинок, измена и дополненија на тарифниот 
правилник, вишок на работна рака, преселување 
во новата погонска зграда, основање на детски 
јасли и градинка, стручно образование на работ-
ници и службеници преку центарот за изобразба 
на кадри и други проблеми. 

Вкупниот приход на комбинатот е 3 740 848 695 
дин., вкупни трошоци 3 439 454 865 дин., остварен 
доход 301 393 830 и чист приход 289 961 521 дин. (291) 

Б И Л А Н С 
НА СТО Л АРС КАТА ПРОИЗВОДНА ЗАДРУГА „ПРОСПЕРИТЕТ" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 2 205 1. Фонд на основните средства . . . ' 2 452 
2. Парични средства на основ, средства 3 750 2. Други извори на основните средства 156 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 253 
вачка 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка 105 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 7 403 

б. Вкупни обртни средства 11 030 б. Други извори на обртните средства 3 749 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

б. Парични средства на резевниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1 795 
, и на другите фондови 1795 8. Извори на нераспределените средства -

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

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

8. Купувачи и други побарувања . . 9 805 10. Добавувачи и други обврски . . . 5 358 
9. Друга актива 915 11. Друга пасива 4 439 

В К У П Н О : 29 605 В К У П Н О : 29 605 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

Столареката задруга „Просперитет" е основана 
во 1946 година од страна на Кооперативниот сојуз 
при Владата на НРМ, со решение бр. 653 од 16-
1У-1946 година. Предмет на работата е: производ-
ство на намештај и градежна столарија, како и 
вршење на разни столарски услуги. 

Бројната состојба на задругата во 1960 год. 
изнесува вкупно 35 работници од кои: 28 квали-

фикувани и висококвалификувани работници, 7 
службеника и 6 ученика. 

Предвидениот план за 1960 година што изне-
сува 35 ООО ООО дин. е остварен со 41120 ООО дин., или 
со 113%. 

Во текот на работењето задругата успеа да ја 
зголеми продуктивноста на трудот и да ги намали 
трошоците на работењето. Задругата работната 1960 
година ја заврши со позитивен резултат. (133) 
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Б И Л А Н С 
НА СТОЛАРСКАТА ЗАНАЕТЧИСКА НАБОВНО- ПРОДАЈНА ЗАДРУГА „МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

А к т и в а п\ 61 декември 1960 година П а с и в а 

Ред 
, Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО диѕ 

Р р, л 
Назив на позицијата 

број 
Износ 

во ООО дин 

А. Основни средства А. Извору на основните средства 
1. Основни средства 1 781 1. Фонд на основлите средства . . . 1894 
2. Парични средства на основ, средства 517 2. Други извори на основните средства 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

318 3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 318 
вачка . . . . - 4. Други извори на средствата на за-

4. Парички средата на заедничката едничката потрошувачка . . . . 
потрошувачка 208 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 
б. Вкупни обртни соедства 27183 

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

12 621 
300 

Г. Издвоени средства 
б. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 1 843 

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

1965 
1964 

7. Парични средства на нераспределе-
10 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 10 и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

10 885 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

10. Добавувачи и други обврски . . . 
12 000 
11365 

В К У П Н О : 42 427 В К У П Н О : 42 427 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Столарската занаетчиска набавно-продајна 
задруга „Македонија" — Скопје е основана во 1952 
година. Истата е регистрирана при Окружниот 
стопански суд во Скопје, под Фи 569 од 27-Х-1954 
година. 

Со правилата на задругата дејноста е опреде-
лена како следува: 

Снабдување на своите членови и други лица 
со средства за производство и тоа: суровини, ма-
шини, алат и друго. 

Превземање и продажба на готов производ од 
страна на своите задругари. 

Во почетокот на своето постоење задругата от-
почна со 50 члена. Во текот на досегашното по-
стоење членството на задругата постојано расте-

ше, така денес во неа членуваат над 100 задру-
гара. 

Членскиот влог изнесува 1 048 ООО динЈ. 
Задругата користи општествени средства во из-

нос од 24 240 000 динари. 
Задругата е на територијата на Општината 

Кале. 
Задругата има свои продавници. На територи-

јата на Општината Кале има три продавници и 
на територијата на Општината Кисела Вода две 
продавници за намештај. 

Работниот колектив на задругата се состои од 
19 члена работници и службеници. 

Со остварениот промет во 1960 год., во износ 
од 154 546 837 дин. задругата оствари приход во 
износ од 20 135 986 дин. Врз основа на овој при-
ход е утврден доход на задругата во износ од 
12 5070564 динари. (168) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АНГРОСНАБДИТЕЛ" -

КУМАНОВО ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието во 1960 год. работеше со успех 
и оствари реализација од 737 224 836 дин. Остварен 
е доход од 38 005 411 дин. и е распределен на: 

Личен доход на работниците 31 792 877 дин. 
Резервен фонд - - - - 1 836 333 „ 
Фонд на обртните средства — 1 583 666 „ 
Фонд за заедничка 

потрошувачка — — — 500 ООО „ 
Завршната сметка од работничкиот совет а исто 

така и од комисијата за преглед на завршната смет-
ка, е примена без корекција. (256) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „АНГРОСНАБДИТЕЛ" КУМАНОВО 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 32 517 1. Фонд на основните средства . . . 7 701 
2. -Парични средства на основ. средства 3 503 2. Други извори на основните средства 28 460 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 37 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

4.-Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . . 
потрошувачка 37 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства , . . . 2 703 
5. Вкупни обртни средства 76 509 6. Други извори на обртните средства 97 425 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1 844 

и на другите фондови 1348 8. Извори на нераспределените средства 2 185 

7. Парични средства на нераспределе- Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 1 и друга пасива 

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

8. Купу^ ачи и други побарувања . . 78 242 10. Добавувачи и други обврски . . . 52 345 
9. Друг., актива 5 474 11. Друга пасива 4 929 

В К У П Н О : 197 631 В К У П Н О : 197 631 

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

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 149 396 1. Фонд на основните средства . . . 161 707 
2. Парични средства на основ, средства 32 571 2. Други извори на основните средства 20 695 

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

15 789 8. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 15 789 
вачка 24 560 4. Други извори на средствата на за-

10 824 4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . 4 . . 10 824 
потрошувачка 2 090 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 33 948 
5. Вкупни обртни средства 465 728 6. Други извори на обртните средства 2 033 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резевниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 47 427 
, и на другите фондови 35 004 8. Извори на нераспределените средства 

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

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

Д. Средства во пресметката П 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 416 832 

8. Купувачи и други побарувања . . 101 468 10. Добавувачи и други обврски . . . 9 328 
Друга актива . . . . . . . . . . . 11. Друга пасива 92 242 

В К У П Н О : 810817 В К У П Н О : 81-^17 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН 

КАВАДАРЦИ ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1928 година. Деј-
носта на претпријатието му е: производство, откуп, 
преработка и продажба на тутун. 

Во извештај ната година обработен е тутун од 
реколтата 1959 год. 626 тони, што претставува едно 
средно производство, бидејќи претпријатието во од-
делни години има обработено и над 800 тони. 

Продуктивноста во 1960 год. беше наголемена. 
Така на пример додека во 1957 год. на еден ра-
ботник отпаднува 2182 кгр. тутун, во 1958 год. 
2 684 кгр , во 1959 год. 2 987 кгр., а во 1960 год, 
на еден работник отпаднува 3 166 кгр. Ваквата на-
големена продуктивност се должи, по прв ред, на 
ново применетите стимулативни облици на награ-
дување, односно со воведувањето на правилникот 
за наградување по економски единици. 

Б И Л А Н С 
НА ПРОИЗВОДНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТАПЕТАР" - ТИТОВ ВЕЛЕС 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Р е д ' Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 189'3 1. Фонд на основните средства . . . 24 563 

2. Парични средства на основ, средства 4513 2. Други извори на основните средства 626 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

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

1452 

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 19 017 

потрошувачка . . . . . . . . . 452 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 
0. Вкупни обртни средства 27 727 

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

6 946 
3141 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

в. Парични средства на розевниот фонд 
и на другите фондови 2 014 

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

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

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

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

16 730 
1 149 

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

8 350 
7 400 

В К У П Н О : 71 498 В К У П Н О : 71 493 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТАПЕТАР" - ТИТОВ 

ВЕЛЕС ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано од страна на Народ-
ниот одбор на општината Титов Велес, со решение 
бр. 4952 од 4-У-1954 год. 

Дејноста на претпријатието е: производство на 
јоргани и душеци, производство на сите видови 
тапацирана производи, како и вршење на услуги 
од споменатите занаети. 

Во текот на извештајниот период претпријатие-
во имаше зацоедено во просек 78 даца, од кои 13 
службеници ц 66 работници, 

Предвидениот план за 1960 година од 141 000 000 
динари е остварен со 170 000 000 динари или во про-
цент 120%. 

Остварениот доход во текот на годината е рас-
пореден спрема законските прописи и тоа: 

— за придонес на доходот 13,437.072 дин. 
— за лични доходи на работни-

ците 23,482.156 дањ. 
— за фондови 5,699.385 дин. 

Вкупно 42,623.613 дин. 
Од сето горе изнесено се гледа дека планот од. 

1959 год. е натфрлен и продуктивноста на ,трудот 
е зголемена. - .(393) 
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Б И Л А Н С 
НА ОПШТАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА „ОВЧЕ ПОЛЕ", СВЕТИ НИКОЛЕ 

АКТИВА на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 64 694 1. Фонд на основните средства . . . 7180 
2. Парични средства на основ, средства 7 545 2. Други извори на основните средства 65 059 

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

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

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

потрошувачка — 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 320 

Ѕ. Вкупни обртни средства 26 897 6. Други извори на обртните средства 5 979 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фонд сви . . 182 

и на другите фондови 135 8. Извори на нераспределените средства -

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 32 Г98 

8. Купувачи и други побарувања 23 727 10. Добавувачи и други обврски . . . 7 368 
9. Друга актива 11. Друга пасива 4812 

В К У П Н О : 122 993 В К У П Н О : 122 998 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

Задругата „Овче Поле" е формирана на ден 
7-У-1956 година со 15 члена задругари. Со разви-
токот на задругата од година во година членството 
расне и така во 1957 год. имаше 33 члена, во 1958 
год. 65 члена, во 1959 год. 70 члена и во 1960 год. 
задругата има 75 члена. 

Главно занимање на задругата е унапредување 
на земјоделското производство, како и откуп на 
сите видови одвишоци земјоделски производи и 
жива стока. 

Земјоделието во задругата се одвива на најсо-
вршени агротехнички начини. Задругата располага 
со 500 ха земја и одгледува пшеница на 195 ха, па-
мук 100 ха, овошни насади 100 ха, потоа тутун, јач-
мен, соја, храор и други култури. 

Задругата располага со сите земјоделски ма-
шини за современа обработка на земјата и тоа 9 

трактори, 2 комбајни, 2 вршачки и сите други по-
требни приклични машини. Задругата преку це-
лата работна година држеше 40 стални работника, 
а повремено земаше и сезонски работници кога за 
тоа имаше потреба од таква работна сила. 

Во 1960 год. од посеаните површини задругата 
ги има постигнато следните резултати: од посеа-
ната пшеница просечен принос е добиен по 2 042 
кгр. зрно со цена на чинење по кгр. 26,62 дин., од 
памукот принос 180 кгр. по ха со цена на чинење 
441,81 дин. по кгр., соја добиен средзн принос по ха 
172 кгр. со цена чинење по 1 кгр. 349,70 дин., тутун 
принос 1 052 со цена 815,90 дин., јачмен принос 
2 297 со цена на чинење 11,11 итн. 

Задругата во 1960 година има остварено вкупна 
реализација од 155 124 ООО динари. Од тоа чист при-
ход 7 291 ООО дин., а се реализирани минимални лич-
ни доходи во износ од 12 320 ООО динари. (263) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

Претпријатието „Јагода" — Скопје во текот на 
работната 1960 година го постигна следниот фи-
нансиски успех: 

1. Вкупен приход Ѕ06 059.—? 
% Трошоци на работењето 46 290,—' 

3. Наб. Еред. на реализ. стоки 238 888.— 
4. Данок на промет со др. 

обврски 1 049.— 
5. Доход 19 832.— 

ВКУПНО 306 059.— 306 059.— 

ПОД 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕМИШ И ЗАРЗАВАТ НА ГОЛЕМО И МАЛО „ЈАГОДА", СКОПЈЕ 
А к т и в а ни 31 декември 1960 година П а с и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 92 261 1. Фонд на основните средства . . 12 263 
X Парични средства на основ, средства 5 058 2. Други извори на основните средства 85 508 

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

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

вачка 472 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . — 

потрошувачка В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 1 858 

5. Вкупни обртни средства . . . . . 58 514 6. Други извори на обртните средства 27 056 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . -

и на другите фондови 655 8. Извори на нераспределените средства 

7. Парични средства на нераспределе-
26 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 26 и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
116 000 друга актива 116 000 

8. Купувачи и други побарувања 157 6^7 10. Добавувачи и други обврски . . . 71 287 
9. Друга актива 537 1 233 

В К У П Н О : 315210 В К У П Н О : 315 210 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА МАСЛО „БЛАГОЈ ЃОРЕВ" - ТИТОВ ВЕЛЕС 

на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
С. Парични средства на резевниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

206 128 
12561 

14 354 

1 381 

391 034 

32 902 

19 

275 730 
236 714 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

В К У П Н О ; 1 170 826 В К У П Н О : 

12^ 119 
92 292 

6 550 

14 354 

67 260 
45 ООО 

39 946 
19 

615 999 
140 923 
20 т 

1 .70 826 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
-ФАБРИКАТА ЗА МАСЛО „БЛАГОЈ ЃОРЕВ" -

ТИТОВ ВЕЛЕС ВО 1960 ГОДИНА 

Оваа фабрика е основана од страна на Око-
лискиот народен одбор Титов Велес, со решение бр. 
1230 од 10-УШ-1947 година. 

Фабриката е регистрирана кај Окружниот сто-
пански суд во Скопје, со решение бр. 533 од 
27-ХП-1954 година. 

Бруто продуктот планиран за 1960 год, изне-
сува 1 026 897 905 дин., а е остварено 1 107 820 010 
дин. или во процент е остварен 107,8%). Планира-
ната количина за 1960 год. е 3 418 тони масло за 

јадење, техничко масло и таан, а е остварено 3 821 
тона масло за јадење и таан, или во проценти во 
количина е остварено 112%?. Ова натфрлување е 
заслуга и залагање на целиот колектив. 

Остварен е доход во износ од 103 477 738 дин., 
од тоа: за Федерацијата 23 932 157 дин., за инвести-
ционен фонд на општината 5 202 765 дин. и придонес 
зо станбена изградба 2 499 830 дин. Чистиот приход 
во износ од 71 842 986 дин. е распределен: за личен 
доход на работниците 59 519 472 дин., 2%? социјален 
придонес 1 249 915 дин., за фондови на фабриката: 
фонд за заедничка потрошувачка 5 204 930 дин. и 
придонес за резервен фонд 5 796 669 дин. (276) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ „ТРУДЕЕНИК" - СКОПЈЕ 

на 31 декември 1960 готина П а о и л а 

Ред. „ - . Назив на позицијата број 
Износ Р е д ' Назив на позицијата Износ Ред. „ - . Назив на позицијата број во ООО дин број во 0П0 лин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 152 045 1. Фонд на основните средства . . . 30 9 )3 
2. Парични средства на основ, средства 10 4 5 2. Други извори на основните средства 135 464 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 657 
вачка — 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка -

потрошувачка 657 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 7818 

б. Вкупни обртни средства 10 031 6. Други извори на обртните средства 6 741 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

в. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1 141 

и на другите фондови 1 061 8. Извори на нераспределените средства 3 348 

7. Парични средства на ^распределе-
86 д. Извори на средствата во пресметката 
86 и друга пасива 

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

8. Купувачи и други побарувања . . 26 295 10. Добавувачи и други обврски . . . 14 981 
4 108 11. Друга пасива 3 625 

В К У П Н О : 204 728 В К У П Н О : 204 728 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

Претпријатието за превоз на стоки „Трудбеник" 
— Скопје, е основано во 1950 година со решение на 
Владата на НРМ бр. 1941. 

Регистрацијата на претпријатието е извршена 
при Стопанскиот суд во Скопје, под бр. 416/54. Ос-
новната дејност на претпријатието е превоз на 
стоки низ целата територија на ФНРЈ. 

Во 1960 година претпријатието го има испол-
нето поставениот план за превоз на стоки со 
104,44%. 

Остварениот вкупен приход изнесува 111 061156 
динари. 

Вкупниот приход е распределен на: трошоци 
на работењето 81 638 430 дин., остварен доход 
29 422 726 динари. 

Доходот е распределен спрема важечките за-
конски прописи. Работата на органите на самоупра-
вувањето се оценува како плодна, бидејќи го има 
натфрлано поставениот план. Обврските спрема 
заедницата се подмирувани навреме, (145) 
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Б И Л А Н С 

НА ТРГОВСКОТО ПРОИЗВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „ЗАДРУЖНО 
ДЕЛО" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П 

^ ^ Назил на позицијата Износ Назив на позицијата Износ 
ОроЈ во ООО дин. број во ООО д ин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 12 431 1. Фонд на основните средства . . . 4 582 
2. Парични средства на основ, средства 717 2. Други извори на основните средства 9 453 

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

223 Ѕ. Средства на заедничката потроши - 3. Фонд за заедничката потрошувачка 223 
101 4. Други извори на средствата на за-

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

В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 452 

Ѕ. Вкупни обртни средства 15 368 6. Други извори на обртните средства 3 092 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

в. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1 022 

и на другите фондови 740 8. Извори на нераспределените средства 

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

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства . . . . 32 ООО 

8. Купувачи и други побарувања . . 49140 10. Добавувачи и други обврски . . . 27 773 
91 Друга актива 161 61 

В К У П Н О : 78 658 В К У П Н О : 78 658 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1960 ГОДИНА 

Трговското производно претпријатие „Задруж-
но дело" — Скопје, формирано е во втората по-
ловина на 1960 година со престанокот на работата 
на Општиот деловен задружен сојуз „Задружно 
дело" — Скопје. Претпријатието е регистрирано 
во Окружниот стопански суд во Скопје, под ф и бр. 
520/60 год. 

Со престанокот на работата на Општиот дело-
вен задружен сојуз, ова претпријатие ја продолжи 
работата со дејностите што ги имаше деловниот 
сојуз, со тоа што на новоформираното Трговско 
претпријатие „Задружно дело", му се дадоа поширо-
ки можности во прометот, преработка и производ-
ство на сите видови сточна храна и концентрати. 
Промет и преработка на сите видови селскостопан-
ски производи, промет со стока и сточни производи, 
како и тов на добиток. Промет со шумски произ-
води и преработка од истите, како и промет со 
репродукционен и инвестиционен материјал, сред-
ства за заштита на земјоделието и друго. 

За разлика од Општиот деловен задружен со-
јуз, ова претпријатие се здоби со право на шко-
лување со промет низ целата територија на ФНРЈ. 
Та спрема тоа и од таму произлегува што за ваков 
краток период претпријатието забележува позити-
вен финансиски резултат. 

Трговското производно претпријатие „Задруж-
но дело", вклучувајќи го поодувањето и на Оп-
штиот деловен задружен сојуз, бидејќи ја презеде 
целокупната актива и пасива, оствари доход во 
1960 год. во износ од 15 260 017 динари, кој е рас-
пределен на: 

— придонес од доходот . . . 1 738 721 дин. 
- чист приход 13 521 296 дин. 

Чистиот приход е распределен: за личен доход 
11 241 288 дин., дополнителен придонес за соци-
јално осигурување 224 826 дин., резервен фонд на 
претпријатието 731 672 дин., резервен фонд на оп-
штината 220.510 дин., фонд на основни средства 
736 000 дин., фонд на обртни средства 245 000 дин. 

и фонд за заедничка потрошувачка 122 ООО динари. 
(114) 
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Б И Л А Н С 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ГРАДСКИ КИНА - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред ^р^ј Назив на позицијата Износ Реа ^р^ј Назив на позицијата Износ 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 87 994 1. Фонд на основните средства . . . 141 201 
2. Парични средства на основ, средства 46 055 2. Други извори на основните средства 913 

Б. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошу ване а заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачи. . 2 736 
вачка — 4. Други извори на средствата на за-

1 Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . — 

потрошувачка . 1 593 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 2 856 
Вкупни обртни средства 17 292 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд к други фондови 
в. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 439 

п на другите фондови 493 8. Извори на нераспределените средства -

7. Парични средства на пера определе-
ните средства 5 779 Д. Извори на средствата во пресметката 

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

друга актива средства Ѕ ѕ . . ! — 

4. Купувачи и други побарување . . 3 242 10. Добавувачи и други обврски . . . 11 662 
91 Друга а п м м Ј . . 692 11. Друга пасива . . . . . . . . . 3 279 

В К У П Н О : 163 140 В К У П Н О : 163 140 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

Основната дејност на претпријатието градски 
кина е: прикажувањето филмови. Прикажувањето 
на филмови се врши во кино-салите „Култура", 
„Вардар", „Младина", ,.Балкан", „Братство", „На-
предок", летните кина „Парк", „Вардар-тераса" и 
„Балкан-бавча". 

Работничкиот совет при ова претпријатие се 
состои од 19 члена, кои се избрани во 1960 год. 
през' месец јуни. Работничкиот совет помеѓу дру-
гите прашања ги третираше и прашањата за репер-
туарната политика.на самите кина, добриот однос 
на работниците кон публиката, финансовото пра-
шање, донесување на правилник за комплексно на-
градување, како и низа други прашања. 

Управниот одбор е биран исто така во месец 
јуни 1960 год. Управниот одбор се занимаваше со 
проблематиката на претпријатието и низа други 
прашања и тоа: 

1. Припрема на правилник за комплексно на-
градување 

2. Изработка на план за користење на годиш-
ните одмори 

3. Припреми за работата на летните кина 
4. Набавка на филмови, како и репертоарот 
5. Реновирање на кината, како и набавка на 

инвентар 

6. Разгледување на периодичните пресметки и 
згвршната сметка 

7. Молби и жалби од работниците и донесување 
решенија од страна на директорот 

8. Одлучување за службени патувања како и 
низа други прашања. 

Планот на претпријатието за 1960 год. израбо-
тен е врз база на постигнатиот резултат од 1959 
год. од редовни кино претстави, вонредни, како и 
прикажани диапозитиви. Во текот на 1959 год. прет-
пријатието има остварено вкупен приход од 173 
милиони динари. На база ваквото остварување и-
мајќи во предвид дека „Бамби" и „Братство" се 
рклучени во IV квартал, претпријатието планот го 
постави на 193 милиони динари, меѓутоа оствари 
вкупен приход од 197 милиони динари. Според тоа 
планот е надминат за 2 741 милиони динари. 

Исполнувањето на планот т.е. надминувањето 
се должи на подобра репертуарна политика, како и 
набавка на квалитетни филмови. 

Претпријатието во текот на 1960 год. има ос-
тварен доход од 35 521 илјади динари, а на име 
трошоци има исплатено 161 милион динари. 

Вкупниот приход за 1960 год. остварен е во од-
нос на планот со 102,5%. Спореден пак со оствару-
вањето за 1959 година бележи зголемување од 
114,1%. (283) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАЛИНА" - ТИТОВ ВЕЛЕС 

А к т и в а нл 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата Износ Назив на позицијата Износ 
број број 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 34 871 1. Фонд на основните средства . . . 11 9 '5 
2, Парични средства на основ, средства 1 302 2. Други извори на основните средства 24 879 

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

588 3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 588 
вачка 588 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 1 405 

5. Вкупни обртни средства 3 314 6. Други извори на обртните средства 8 801 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

в. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 2 867 

и на другите фондови 2 661 8. Извори на нераспределените средства 

7. Парични средства на нераспределч Д. Извори на средствата во пресметката 
ките средства х друга пасива 

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

8. Купувачи и други побарувања . . 7 740 10. Добавувачи и други обврски . . . 6 543 

Ѕ. Друга актива 7 822 71. Друга пасива 1 265 

В К У П Н О : 58 304 В К У П Н О : 58 304 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАЛИНА" -

ТИТОВ ВЕЛЕС ВО 1960 ГОДИНА 
Претпријатието е основано со решение на Град-

ската општина бр. 4177 од 28-У1-1958 година, со цел 
за снабдување на градот со зарзават и овошје во 
пресна и конзервирана состојба, пресна риба и 
јајца. 

Со залагање на целиот колектив претпријатието 
поставениот план го оствари и натфрли во споредба 
со 1959 година за 18 678 000 дин., додека преку сво-
ите продавници и на пазарот оствари промет во 
и:-'нос од 97 876 000 динари. 

На тој промет постигна разлика во цени од 
1 463 800 динари, во процент 16%, со кој спрема 

планираната разлика во цени од 22% претприја-
тието успеа да ја намали за 6%. За овој работен 
период оствари трошоци на работењето во износ 
од 8,910.000 динари. 

Со остварената разлика во цени се покриени 
трошоците на работењето и се исплатени личните 
примања на работниците и службениците. Со пос-
тигнатата разлика во цени претпријатието не е 
имало тенденција за зголемување на цените на 
своите стоки но е потенцирало брз промет и добар 
успех. 

Таквата економска политика придонесе градот 
постојано да биде снабден со сите видови стоки: 
зарзават, овошје, јајца и јужно овошје: портокали, 
лимони и тн. (340) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН 

- КОЧАНИ ВО 1960 ГОДИНА 
Претпријатието е формирано во 1919 година од 

страна на бившиот државен монопол — Белград. 
Претпријатието како самостојна стопанска ор-

ганизација е регистрирано во 1949 година од страна 
на Генералната дирекција за тутунопроизводство 
во Скопје. 

Дејност на претпријатието е: производство на 
тутун преку погонот за производство, врши откуп 
на тутун од индивидуални производители и задру-

жен сектор, врши сезонска и вон сезонска фермен-
тација, манипулација на откупените количини ту-
тун, врши продажба на тутунот за извоз преку 
извозното претпријатие „Македонија" тутун — 
Скопје, и за домашна фабрикација. 

Претпријатието има остварено вкупен приход 
од 389 688 ООО 'динари, а чист приход 66 021 ООО ди-
нари. 

Чистиот приход е распределен на личен до-
ход и фондови, согласно со законските прописи. 

Претпријатието през целата година имаше про-
сечно запослени 175 работника. (248) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН - КОЧАНИ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 176 533 1. Фонд на основните средства . . . 134 599 
2. Парични средства на основ, средства 25 246 2. Други извори на основните средства 45 266 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 10510 
вачка 12 971 4. Други извори на средствата на за-

6 729 4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . 6 729 
потрошувачка 2 172 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 57 271 
5. Вкупни обртни средства 216161 6. Други извори на обртните средства 2 345 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
в. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 20 924 

и на другите фондови 20 924 8. Извори на нераспределените средства 

7. Парични средства на нераспределе 
ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
162 500 друга актива средства 162 500 

8. Купувачи и други побарувања . . 106 305 10. Добавувачи и други обврски . . . 93 406 
9. Друга актива 71 465 11. Друга пасива 98 227 

В К У П Н О : 631 777 В К У П Н О : 631 777 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СПОРТ" - ТЕТОВО 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 5160 1. Фонд на основните средства . . . 5 984 
2, Парични средства на основ, средства 787 2. Други извори на основните средства — 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 367 

- 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката 

10 
едничката потрошувачка . . . . 

потрошувачка 10 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 2 707 
б. Вкупни обртни средства 67 675 6. Други извори на обртните средства 62 357 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

б. Парични средства на резервниот фонд 
и на другите фондови; 4 302 

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

5 452 
1 003 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

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

8. Купувачи и други побарувања . . 1661 10. Добавувачи и други обврски . . . 1725 
-а . 11. Друга пасива 

В К У П Н О ! 79 595 В К У П Н О ; 79595 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

Трговското претпријатие „Спорт" — Тетово, во 
1960 година ги постигна следниве резултати: 

1) Извршена реализација на 
мало - - - - - - 304.328,234 д. 

2) Извршена реализација на 
големо - - - - - - 2.289,152 „ 

3) Вонредни приходи - - 3.097,218 „ 
4) Вонредни расходи — — 137,958 „ 

5) Остварен бруто приход 1 до 
3 минус 4 — — — — — 309.576,646 „ 

6) Материјални трошоци на 
работењето — — — — 

7) Пресметан локален данок на 
промет на мало 3% — — 

8) Остварен доход — — — 
9) Набавна вредност на реали-

зираните стоки — — — 
10) Просечна маржа годишно — 
11) Остварен чист1 приход— — 
12) Чистиот приход се распре-

делува: 
а) за лични доходи на ра-
ботниците и службениците 
б) остаток за фондови — 

8.647,427 , 

9.129,847 ,. 
19.799,092 „ 

272.000,283 „ 
11,29% 

16.524,983 .. 

13.509,893 „ 
3.015,090 „ 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА „ТРАНСКОП" - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 8 996 1. Фонд на основните средства . . . 9 237 
2. Парични средства на основ, средства 2 326 2. Други извори на основните средства 1 292 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 6 274 
вачка 1900 4. Други извори на средствата на за-

4. Парички средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . — 

потрошувачка 1 516 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 1 784 

5. Вкупни обртни средства 2 051 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
в. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 4 807 

506 и на другите фондови 4 229 8. Извори на нераспределените средства 
4 807 

506 

7. Парички средства на нераспределе-
521 

Д. Извори на средствата во пресметката 
ните средства 521 ните средства и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
35 ООО друга актива средства 35 ООО 

8. Купувачи и други побарувања . . 161 /19 10. Добавувачи и други обврски . . . 74 465 
9. Друга актива 13 484 11. Друга пасива 43 085 

В К У П Н О : 196 742 В К У П Н О : 196 742 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

Претпријатието „Транскоп" е основано во 1951 
година под наслов „Трансјуг" претпријатие за ме-
ѓународна шпедиција — Скопје. Во текот на 1958 
год. името на претпр и јагнето е изменето и гласи 
„Транскоп" претпријатие за меѓународна шпеди-
ција — Скопје. 

Во текот на 1960 год. нашето претпријатие ја 
има проширено својата работа со отворање уште 
на една испостава во Суботица. 

Дејноста на претпријатието е да врши шпеди-
терски услуги ^а увозните и извозните претпри-

јатија, да изнаоѓа најбрз, најевтин и најекономи-
чен пат за транспортирање на стоки, како од увоз 
исто така и во извоз. 

Во текот на 1960 год. претпријатието има оства-
рено разлика во цени во износ од 103 843 022 дин., 
а беше планиран износ од 80 ООО ООО дин., така пла-
нот е остварен со 129%?. Како резултат од тоа е 
остварен доход во износ од 70 733 751 дин., кој е 
распределен помеѓу претпријатието и заедницата 
и тса: на претпријатието износ од 34 897 924 дин. 
а за заедницата 35 835 827 дин. Остварениот чист 
приход е распределен и тоа: 28 215 064 дин. за лични 
доходи со придонеси и 6 682 860 дин. за фондови на 
претпријатието. (233) 
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Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА КОНЗЕРВИ „ВАРДАР" СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин 

Р е д ' Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 2^2 95 Ѕ 1. Фонд на основните средства . . . 197 579 
2. Парични средства на основ, средства 17016 2. Други извори на основните средства 84 397 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 1 024 
вачка 13 097 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка 14 972 
потрошувачка 2 899 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 188 619 
5. Вкупни обртни средства 405 781 6. Други извори на обртните средства 20 928 

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

и на другите фондови 33 8. Извори на нераспределените средства — 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 4 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 303 084 

8. Купувачи и други побарувања . . 243 214 10. Добавувачи и други обврски . . . 96 594 
9. Друга актива - 11. Друга пасива 42 506 

В К У П Н О : 949 699 В К У П Н О : 449 699 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
ВО 1960 ГОДИНА 

Фабриката за конзерви „Вардар" — Скопје ос-
нована е со решение на Владата на НРМ, бр. 2106 
од 6-Ш-1947 година. Регистрацијата на фабриката 
е извршена со решение на Окружниот стопански 
суд во Скопје, бр. 579/54 и е запишана во региста-
рот на стопанските организации под ред бр. 299 
на ден 11-1Х-1955 година. 

Со решение на Управата за надворешна трго-
вија на ФНРЈ, бр. 3230/54, фабриката е запишана 

ве надворешно трговскиот регистар на стопанските 
организации. 

Фабриката за конзерви „Вардар" — Скопје во 
текот на 1960 год. ги зголемила своите основни сред-
ства за 26,971.924 дин. и тоа за набавени машини, а 
намалени се основните средства за 10,821.352 дин. 
зг отстапени основни средства на други стопански 
организации. 

Фабриката во текот на 1960 год. го исполни про-
изводниот план количински со 81,91%, а вредносно 
со 85,17%?. Неисполнението на планот се должи по-
ради неизвршување на планираната реконструк-
ција. (157) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

Во 1960 год. погонот за производство на ре-
зервни делови за моторни возила прерасна во фаб-
рика за резервни делови „Руен" — Кочани. Регис-
трацијата на фабриката е извршена на 20-У1-1960 
година. Фабриката за резервни делови „Руен" — 
Кочани во 1960 година работеше со основни сред-
ства 40 200 614 динари. Вкупен приход оствари 
102 332 880 динари, доход 38 780 544 динари, чист 

приход 27 621 481 динари и средства за фондови 
7 328 138 динари. 

Основната дејност на фабриката е производ-
ство на резервни делови за моторни возила. 

Во текот на работниот период беа запослени 
75 лица. 

Во втората половина на 1960 година фабриката 
доби инвестиционен заем за реконструкција на фаб-
риката во износ од 855 500 000 динари. По инвести-
ционата програма се предвидува да се оствари вку-
пен приход во износ од една милијарда динари, а 
работната сила 320 работника и слул^беш^Д' (290) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ „РУЕН" - КОЧАНИ 

на 31 декември 1960 година П а с и в а 

^ед. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5 Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . 
9 Друга актива 

В К У П Н О : 

87 543 
5127 

278 

44 974 

14 

43 930 

181 866 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

25 784 
70 027 

1 096 

2612 
32 540 

3 832 
5 000 

91С0 
31 8/5 

В К У П Н О : 181 866 

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

А к т и в а 31 ; дмстопрп 19(\0 година П а с и в а 

Ред. Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив па позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

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

10 294 
2 392 

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

3 561 
9 436 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средената на 
заедничката потроши ^ачка 

96 3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 79 833 

3. Фонд за заедничката по тхзшувачк: , 
4. Други извори на средств -та на за-

96 

4. Парични средства на заедничката 
96 

едничката потроши лачка . . . . 
потрошувачка 96 

В. Извори на обртните сре^^тва 
В. Обртни срер 

5. Вкупни обртни средел . . . . -

5. Фонд за обртните средства . . . 
6. Други извори на обртните средства 

2 209 
50 734 

Г. Издвоени средс! 
в. Парични средства на резерва лот фонд 

и на другите фондови 3 796 

Г. Рез-ервен фонд и други фондан 
7. Резервен фонд и други фондови . . 
8. Извори на нераспределените средства 

4 039 
343 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 343 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . 
Друга актива 

2 835 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

28 369 
8Ј2 

В К У П Н О ; 99 539 В К У П Н О : 9) 539 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1960 ГОДИНА 

Трговското претпријатие „Рекорд" — Скопје по-
одува како такво од 16-1У-1955 година. Претприја-
тието е регистрирано во Окружниот стопански суд 
во Скопје, под бр. 1014/1955 год. Предмет на рабо-
тата му е: трговија на мало со стоки од галантерија, 
манифактура, конфекција и играчки. 

За 1960' година планот на прометот е 300 ООО ООО 
дин., а е исполнет со 302 486 114 дин. или со 100,8%. 

Утврдувањето и расподелбата на вкупниот при-
ход е извршен на следниот начин: 

Остварен вкупен приход — 302 373 574.— 
Трошоци на работењето, на-

бавна вредност и данок на 
промет - - - — - 8 287 430 199.— 

Остварен вкупен доход — — 14 599 155.— 

Придонес од доход и придонес 
за станбена изградба — 3 344 220.— 

Останува чист приход на прет-
пријатието — — — — И 599 155.— 

Чистиот приход се распоредува 
како следува: 

За личен доход на работниците 10 373 287.— 
2% дополнителен социјален 

придонес — — — — — 191 466.— 
Придонес за резервен фонд — 744 986.— 
За заеднички резервен фонд 9 618.— 
За парични средства на основ-

ните средства — — — 279 798.— 

11 599 155.— 
Во текот на 1960 год. претпријатието работеше 

со просечна маржа од 12,17%?. (295) 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВИСОКА, НИСКА И МОНТАЖНА ГРАДБА 

„КОЗЈАК" - КУМАНОВО 
А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Ред. 
број 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дик. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3 Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

B. Обртни средства 
5 Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . 
9 Друга актива 

41 544 
9178 

914 

50 077 

2 444 

67 671 
2 059 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

18 546 
32 605 

1 014 

8 483 
7 969 

3 068 
18 557 

34 370 
49 275 

В К У П Н О : 173 887 В К У П Н О : 173 887 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „КОЗЈАК" - КУМАНОВО 

ВО 1960 ГОДИНА 
Во текот на 1960 год. претпријатието изведу-

ваше градежни работи од 41 објект и има извр-
шено реализација од 433 747 136 дин. или повеќе за 
62,10% во однос на 1959 година. 

Вкупниот приход по еден работник е нараснат 
од 931 040 дин. ^а 1 136 650 дин., односно за 22,20%? 
повеќе Ова зголемуваше е резултат на подобрата 

организација на работа, механо-опременоста и сл. 
Економичноста е исто така нарасната во од-

нос на 1959 год. за 5,20%, имено материјалните 
трошоци се помали во однос на вкупниот приход. 
Претпријатието од чистиот приход има издвоено 
за лични доходи 109 470 699 дин., а за фондови на 
претпријатието 17 786 744 динари. 

Сите обврски спрема општествената заедница 
се ц з м м р е т навреме ц ^ целост (252) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА КУПО-ПРОДАЖБА НА САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНИ МАТЕРИЈАЛИ 

„ВЕТЛЕК" - СКОПЈЕ 
А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ Р е д ' Назив на позицијата 
број 

Износ 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 3197 1. Фонд на основните средства . . . 2 398 
2. Парични средства на основ, средства 917 2. Други извори на основните средства -

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Б. Извори на средствата на 
заедничката портошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 820 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка -

потрошувачка 820 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 2 385 

5. Вкупни обртни средства 107 470 6. Други извори на обртните средства 111 346 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 8 595 
и на другите фондови 8 698 8. Извори на нераспределените средства — 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства -

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

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

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

91 884 
10173 

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

87 989 
9 626 

В К У П Н О : 223 159 В К У П Н О : 2-3 159 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ВЕТЛЕК" - СКОПЈЕ ВО 

1960 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1948 година со 
основна дејност: снабдување на ветеринарството и 
здравството во НРМ со лекови, хемикалии, меди-
цински, здравствени и научни апарати, инструменти 
и прибор, здравствени и медицински завоен мате-
ријал, како и опрема. 

Во 1960 година претпријатието, благодарејќи на 
добрата организација и залагањето на колективот 
оствари промет од 333 262 ООО динари, што во однос 
не 1959 год. планот на прометот е остварен со 110%. 

Прометот би бил уште поголем ако претприја-
тието располагаше со поголеми кредити за обртни 
средства и магацински простории. 

Кредитите за обртни средства во 1960 год. из-
несуваа 109 ООО ООО динари, додека на претприја-
тието за редовно послување му се потребни кредити 
за обртни средства од 300 ООО ООО динари, така про-
метот би се покачил на 1 ООО ООО ООО динари. Покрај 
тоа што нашето претпријатие ги снабдува ветери-
нарството и здравството во нашата Република, ис-
порачува стоки во Космет и во НР Србија. 

Претпријатието има тешкотии за наплата на 
своите побарувања од купувачите кои претежно се 
установи и нередовно плаќаат. Исто така има теш-
котии околу сместување и манипулирање со сто-
ките, како и сместување на персоналот бидејќи не 
располага со магацински простор и работни прос-
тории. 

Сите обврски на претпријатието спрема опш-
тествената заедница се измирени во целост и во 
законскиот рок. (94) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТ^ 
НА ПТТ СООБРАКАЈ - СКОПЈЕ ВО 1960 ГОД 

Постигнатите резултати за 1960 година во ЈДНОС 

на извршеното во 1959 год. се следните: 
ПТТ услуги во 1960 год. - 57,777.000, а во 1958 

год. 50,736.000, односно повеќе од 1960 год. за 14%?; 
птт работни единици во 1960 год. 114,790.000, во 195У 

год. 107,942.000, односно повеќе во 1960 год, за 6%. 
Остварени приходи во 1960 год. 1.259,448.000, а во 
1959 год. 1.026,879.000, односно повеќе во 1960 год 
за 22,64%?. 

Постигната продуктивност во однос на Југосло-
венскиот просек е поголема за 17,94%? во 1960 го-
дина. 3̂22̂  
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО НА ПОШТ., ТЕЛЕГР. И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАКАЈ - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Ред Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 2 093 507 1. Фонд на основните средства . . . . 2 103 928 
2. Парични средства на оси. средства 151 884 2. Други извори на основните средства 168 394 

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

Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 140 903 
вачка 252 467 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка 135 113 
потрошувачка 23 545 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 119 020 
5. Вкупни обртни средства 216 412 6. Други извори на обртните средства -

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 12 389 

и на другите фондови 13 487 8. Извори на нераспределените средства 28 499 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 34 500 
Д. Извсри на средствата во пресметката 

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

и друга актива средства -

8. Купувачи и други псбарувања . . 98 365 10. Добавувачи и други обврски . . . 8 623 
9. Друга актива 127 411 11. Друга пасива 294 709 

В К У П Н О 1 : 3 011 578 В К У П Н О : 3 011 578 

Б И Л А Н С 
НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ДЕТСКА РАДОСТ", СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

Назив на позицијата 
број 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 3 301 1. Фонд на основните средства . . . 5 773 
2. Парични средства на основ, средства 822 2. Други извори на основните средства — 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 611 
вачка 383 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка 75 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . 2 238 

5. Вкупни обртни средства 378 6. Други извори на обртните средства 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резевниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 705 

и на другите фондови 705 8. Извори на нераспределените средства 5 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 455 
Д. Извори на средствата во пресметката 

и друга пасива 

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

8. Купувачи и други побарувања . , 7 306 10. Добавувачи и други обврски . . 4 4 093 
- 11. Друга пасива — 

В К У П Н О : 13 425 В К У П Н О : 13 425 
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А к т и в а 

Назив на позицијата Износ 
број 

A. Основни средства 
1. Основни средства 794 301 
2. Парични средства на основ, средства 73 065 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 3 868 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 11 343 

B. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 54 007 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 1 142 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 37 

Д. Средства во праометаата и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . 15 995 
9. Друга актива 124 057 

В К У П Н О : 1 077815 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АВТОБУСКИ СООБРАЌАЈ 

- СКОПЈЕ ВО 1960 ГОДИНА 

Претпријатието е оформено на 17-1-1948 година 
со решение на Народниот одбор на град Скопје бр. 
4896, со задаток да врши превозни услуги на насе-
лението од градот и приградските места што гра-
витираат кон градот. 

Градскиот сообраќај како млад има бурен и 
рапиден развој. Ова резултира од: големиот развој 
на градот, изградбата на индустриски центри над-
вор од градот и навиките на граѓанството. 

Зголемувањето обемот на работата е забележен 
ве 1960 година. Како резултат на тоа да илустри-
раме само еден податок кој опишува зголемување 
со 61% на линиите во 1960 година спрема 1959 го-
дина. Од овој процент отпаѓа 40% на приградските 
и 21% на градските линии. Колските километри во 
1060 година се зголемени за 32% во споредба со 
1959 година, а патниците за 25%. . 

П а с и в а 

^ Назив на позицијата Износ 
број ^ ^ ^ „ „ „ - -

А. Извори на основните средства 
1. Фонд на основните средства . . . 203 002 
2. Други извори на основните средства 664 342 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд за заедничката потрошувачка 19 525 
4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка . . . . I ^ 

В. Извори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства . . . — 
6. Други извори на обртните средства 24 374 

Г. Резервен фонд и други фондови 
7. Резервен фонд и други фондови . . 1 319 
8. Извори на нераспределените средства 34 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства . . . . 10000 

10. Добавувачи и други обврски . . . 56 669 
11. Друга пасива 97109 

В К У П Н О : 1 077 815 

За истиот период е зголемен и приходот во 
споредба со 1959 година за 35%?. 

Бројот на работната рака е зголемен само за 
14, додека продуктивноста на трудот е зголемена 
Зс' околу 20%?. 

Во текот на 1960 година се набавени 10 возила 
марка „ФАП", а е уплатено за уште 5 возила марка 
„ФАП". 

Сите наведени позитивни резултати за 1960 го-
дина, се резултат на типизираниот возен парк со 
марка „ФАП", домашно производство. Истото возило 
овозможи да се навреме снабдуваме со резервни 
делеви од домашниот пазар и чување во магазин 
една врска на делови, со кое се овозможи чување 
мала количина залихи. 

Градскиот сообраќај — Скопје, со резултатите 
остварени во 1960 година, ги достигна во секој пог-
лед процесите на останатите градски сообраќаи во 
Југославија, кои се со стара традиција и органи-
зација на работата. (223) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АВТОБУСКИ СООБРАЌАЈ - СКОПЈЕ 

на 31 декември 1960 година 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКАТА. ЗАДРУГА „СОЛУНСКА 

ГЛАВА", С. Г. ЈАБОЛЧИШТЕ, ТИТОВВЕЛЕШКО, 
ВО 1960 ГОДИНА 

Оваа задруга е формирана во 1946 година на 
собирот на бирачи во село Горно Јаболчиште во 
која веднаш беа зачленети 182 члена. 

Главната намена на задругата е трговија и тоа 
снабдување на населението од селата Горно — Дол-
но Јаболчиште и Дреново со индустриски стоки и 
откуп на земјоделски производи. 

Во трговијата со индустриски стоки има напра-
вено промет во висина од 7 726 474 дин, додека 
во откупот на земјоделски производи во текот на 
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1960 година е откупено 6 599 грла овци и јагниња 
за вкупна сума од 24 543 102 динари. 

Задругата во работната 1960 година има оства-
рено доход во висина од 1 361 330 динари, кој е 
распределен на следниот начин: 

1) Посебно учество од доходот 213 226 дин. 
2) За лични доходи на работни-

ците и службениците — — 943 266 „ 

3) За резервниот фонд на за-
другата — — — — — 122 315 „ 

4) Нераепределен чист приход — 82 523 „ 

Вкупно распределено 1 361 330 „ 
Задругата за сега располага со 1 497 ООО дин. 

стален кредит за обртни средства и 2 210 ООО дин. 
дополнителен кредит за обртни средства. (247) 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА НАБАВНО-ПРОДАЈНА ЗАДРУГА „СОЛУНСКА ГЛАВА", С. Г. ЈАБОЛЧИ-

ШТЕ, ТИТОВВЕЛЕШКО 
А к т и в а на 31 декември 1960 година П а с и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 166 1. Фонд на основните средства . . . . 534 
2 Парични средства на оси. средства 481 2. Други извори на основните средства 57 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд за заедничката потрошувачка 8 
вачка 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка -

потрошувачка 8 В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . . — 

5. Вкупни обртни средства 4 328 6. Други извори на обртните средства 130 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 316 
и на другите фондови 483 8. Извори на нераспределените средства 199 

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

Д. Средства во пресметката 9. Краткорочни кредити за обртни 
и друга актива средства 3 516 

8. Купувачи и други побарувања . . 951 10. Добавувачи и други обврски . . . 1 027 
9. Друга актива 77 11. Друга пасива 707 

В К У П Н О : 6 494 В К У П Н О : 6 494 
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со одобрението на НО на општината Кичево бр. 
8896/1 од 20-Х11-1960 година. 

Раководител на продавницата е Богданоски 
Киро, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 572/60. (253) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-ХП-1960 година, рег. бр. 36/55, свеска V, е запи-
шана под фирма: Продавница, со седиште во с. 
Грешница, Охридско, на Трговското претпријатие 
„Нама — пролет" од Кичево. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на колонијални 
прехранбени стоки, текстил и галантерија, кибрит 
и преработки од тутун. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие ,,Нама — пролет" од Кичево, а согласно 
со одобрението на НО на општината Кичево бр. 
8896/1 од 20-Х11-1960 година. 

Раководител на продавницата е Рушан Ајдари, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 572/60. (254) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 
345 е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
,,Пирибег" во село Беловиште, Тетовско, Продав-
ница на индустриски стоки во село Рогачево, Те-
товско. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на индустриски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Пирибег", село Беловиште, Тетовско, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Теарце бр. 03-3485 од 1-1У-1959 година. 

Раководител на продавницата е Стојковски 
Стеван. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолж.ува во границите на овластувањето за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 30/60. (264) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 
345 е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Пирибег", село Беловиште, Тетовско, Продавница 
за текстил во село ^Вратница, Тетовско. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на тек-
стил на мало. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Пирибег", с. Беловиште, Тетовско, а согласно 
со решението на Народниот одбор на општината 
Теарце бр. 03-3481 од 30-Ш-1959 година. 

Раководител на продавницата е Гавриловски 
'Стојче. 

Продавницата ќе ја г11ретставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето за-
другата. , 

Од Окружниот ^топлиски суд во Скопје, Фи 
бр. 81/60, ^ (265) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 83, стра-
на 345 е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Пирибег" во село Беловиште, Тетовско, Продав-
ница за индустриски стоки во село Вратница, Те-
товска околија. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на индустриски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Пирибег", с. Беловиште, Тетовско, а согла-
сно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Теарце бр. 03-3482 од ЗО-Ш-1959 година 

Раководител на продавницата е Крстевски 
Станче. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 32/60. (266) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 
345, е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Лирибег", с. Беловиште, Тетовско, Продавница на 
индустриски стоки во село Нераште, Тетовска око-
лија. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на индустриски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга ,Д1ирибег", с. Беловиште, Тетовско, а согла-
сно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Теарце бр. 03-3484 од 1-1У-1959 година. 

Раководител на продавницата е Изеир Амди. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 33/60. (267) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 
345, е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Пирибег", с. Беловиште, Тетовско, Продавница за 
индустриски стоки во село Одри. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на индустри-
ски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Пирибег", с. Беловиште, Тетовско, а согла-
сно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Теарце бр. 03-3483 од 30-311-1959 година. 

Раководител на продавницата е Симјановски 
Диме. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 34/60. (268) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-Х11-1960 година, рег. бр. 36/55, свеска V, е запи-
шана под фирма: Продавница, со седиште во Ки-
чево, на Трговското претпријатие „Нама — про-
лет" од Кичево. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на железарски стоки. 
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Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Нама — пролет" од Кичево, а согласно 
со одобрението на НО на општината Кичево бр. 
8896/1 од 20-ХП-1960 година. 

Раководител на продавницата е Ристевски Сто-
имир, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 573/60. (255) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-ХП-1960 год., рег. бр. 36/55, свеска V, е запи-
шана под фирма: Продавница, со седиште во Ки-
чево, на Трговското претпријатие „Лама— пролет", 
од Кичево. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на текстил, конфекција, галан-
терија и базарски стоки. 

Продавница е основана од Трговското претпри-
јатие „Нама — пролет" — Кичево, а согласно со 
одобрението на НО на општината Кичево бр. 8896/1 
од 20-Х11-1960 год. 

Раководител на продавницата е Лазаревски 
Спасе, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 574/60. , (256) 

Окружниот стопански суд во Скопје сбјагува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 
345, е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Пирибег", село Беловиште, Тетовско, Продавница 
за продажба на индустриски стоки во село Бело-
виште, Тетовска околија. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на индустриски стоки 
на мало. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Пирибег" од с. Беловиште, Тетовско, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Теарце бр. 03-3486 од 1-1У-1959 година. 

Раководител на продавницата е Несторовски 
Александар. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈЕ, Фи 
бр. 29/60. (263) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-11-1960 год., рег. бр. 4/60, с запишана под фир-
ма' Пословница, со седишите во Битола, на Прет-
пријатието за туристички и сообраќајни услуги 
„Путник" од Скопје. Предмет на работењето на 
пссловницата е: туристички и сообраќајни услуги 
во домашниот и надворешниот туризам — како ор-
ганизација на излети и екскурзии, врши разли ре-
зервации, презема техничко организирање на разни 
собири, организира научни екскурзии, обезбедува 
хотелско-угостителски сообраќајни услуги, прода-
ва комисиона стока и едиции од туристички карак-
тер, обезбедува водичи, врши туристичка пропа-
ганда, прифаќа инострани туристи, менува страна 
валута, чекови и кредитни писма, застапува ино-
страни туристички бирои и организации, вади визи 
за патување во странство, како и документи и па-
соши за иселување, обезбедува транспорт на пску-

ќниот имот, продава сите видови карти за патувања, 
дава сообраќајни информации и застапува инис гра-
ни сообраќајни фирми и сл. 

Пословницата е основана од Претпријатието 
„Путник" — Скопје, а согласно со одобрението на 
НО на општината Битола бр. 07-2515 од 25-1Х-1959 
година. 

Раководител на пословницата е Марох Макс 
Томислав, а ќе ја потпишува лицето што е овла-
стено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 111/60. (373) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 5-Ш-1960 го-
дина, рег. бр. 2/60, е запишана под назив: Земјо-
делска задруга „Прогрес", со седиште во с. Под-
мол, Битолска околија. Предмет на работењето на 
задругата е: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2) организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

3) укажување услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското про-
изводство, преземање и пласман на истите од ' воето 
подрачје; 

5) снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6) преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата. 
Задругата е основана согласно со одобрението 

на Народниот одбор на општината Тополчани бр. 
01-1163 од 29-11-1960 година. 

Овластени лица за потпишување на задругата 
се: Ивановски Киро, управник, Кржески Вангел, 
член на управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 120/60. ( (374) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1-1961 година, рег. бр. 5/57, свеска III, е запи-
шана под фирма: Монтажна продавница во При-
леп на Земјоделската задруга „Враќам" од село 
Тополница, Битолска околија. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на мало на 
овошје, зеленчук и преработки. 

Продавницата е основана од 33 „Враќам" од 
село Тополница, а согласно со одобрението на НО 
на општината Прилеп бр. 04-9394 од 12-Х1-1930 год. 

Раководител на продавницата е Крстевски С го-
ле, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 10/61. , (180) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 23-1-1960 год., 
рег. бр. 1/60, е запишан под фирма: Деловен сојуз 
за пол од ел ство и механизација ,,Агормеханика", со 
седиште во Прилеп. Предмет на работењето на со-
јузот е: 

1) да работи на унапредување производство на 
житарици, фуражни култури, индустриски култури 
(шеќерна репка, сончоглед и др.), компирот! и леко-
витите растенија; 

2) да ги проучува проблемите на полоделството 
и механизацијата во задругите и да работи на нив-
ното целисходно решавање; 

3) да помага во изработката и изведување на 
акционите програми и стопанските планови на по-
леделството и механизацијата на своите членки и 
на основа ова да изработува акциони програми во 
!полоделството и механизацијата за своето под-
рачје; 

4) да организира и врши оправка, одржување 
и изработка на земјоделските машини, алати, како 
и моторни возила; 

5) да врши и организира контрола над техни-
чкото одожување на машините и да дава помош 
на членовите во организирање на машински одде-
ленија (станици); 

6) да организира свој машинско-земјодилски 
парк за вршење услуги во изведување на сите 
земјоделски и други работи; 

7) да ги снабдува своите членови и своите по-
гони со машини, справи, резервни делови, алат, 
гориво, мазиво, сортно семе, вештачки ѓубриња и 
други материјали; 

8) да се грижи за обезбедување, издигнување 
и оспособување на полоделието и механизацијата; 

9) да врши продажба на селски производи во 
име и за сметка на задругите или во свое име и 
за сметка на задругите; 

10) да ги врши сите останати работи во врска 
со унапредувањето на земјоделието и механизаци-
јата, за кои се заинтересирани зачленетите задруги 
и останатите организации; 

И) да по пат на регрес ги снабдува своите член-
ки со потребни земјоделски справи и делови за 
истите. 

Подрачјето на Деловниот сојуз се протега на 
подрачјето на бившата Прилепска околија. 

Своите дејности Сојузот може да ги вршл не-
посредно. 

За обавување на своите дејности, Сојузот може 
да основа и организира: сервисни и други рабо-
тилници со одделение за набавка и продажба, како 
и покретни работилници за оправка, и одржување 
на машините и справите на терените. 

Може да организира: служби, пословни еди-
ници, погони, дуќани, претпријатија, бироа, лабо-
ратории, институти и др. установи и организации. 

Може да организира: курсеви, курсни школи, 
семинари, советувања и друго. 

Основачи на Сојузот се 24 членки — земјодел-
ски задруги на подрачјето на бившата Прилепска 
околија, со решението на НО на Битолска околија 
бр. 13-11240/1 од 7-ХП-1959 година. 

Овластено лице за потпишување на Сојузот е 
Орде Ристовски, в.д. управник, и Трајче Котев, 
агроном по механизација. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 4/60. (378) 

/ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
23-1-1960 година, рег. бр. 2/60, свеска II, е запи-
шано под фирма: Трговско претпријатие на големо 
за снабдување со селскостопански производи и 
други прехранбени артикли „Храна", со седиште во 
Струга. Предмет на работењето на претпријатието 
е: трговија со месо и месни преработки, млиноки 
преработки, деликатесни производи, производи врз 
база шеќер и какао, зеленчук, овошје и преработ-
ки, млеко, млечни производи и печива, базалко-
холни пијалоци, живина, јајца пердув и дивеч. 

Покрај тоа, претпријатието ќе се занимава и 
со следните занаетчиски дејности од прехранбената 
дејност и тоа: месарска и изработка на преработ-
ки од месо (колбасичарска) лекарска, слаткарска, 
цреварска, преработка на овошје и производство на 
овошни сокови, изработка на сода — вода и други 
безалкохолни пијалоци. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината Струга бр. 15401 од 25-ХП-1959 
година. 

Претпријатието ќе го потпишува Јанковски 
Сандре, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фет 
бр. 11/60. ^381) 

Окружниот стопански суд во Скопје обЈавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 173, страна 
91, свеска И, е запишана под назив: Станбено — 
штедна задруга „Маврово" во Скопје Предмет на 
работењето на задругата е. 

1. организира штедење и присобира од овците 
членови парични средства и материјали поради из-
градба на станови и фамилијарни станбени згради 
за своите членови; 

2. склучува договори за заем со соодветните 
фондови за станбена изградба и други организа-
ции поради станбена изградба; 

3. прибавува земјишта и изградба на станови 
и фамилијарни згради што таа ги изградува; 

4. донесува планови за станбена изградба; 
5. се грижи за изработка на проекти на стан-

бените згради што таа ги изградува; 
6. набавува градежен материјал потребен за 

изградба на станбените згради; 
7. ЕО својство на инвеститор, склучува договори 

со овластени градежни претпријатија и дуќани за 
изградба или доградба на станбени згради и се 
грижи за извршување на тие договори; 

8. на своите членови — задругари им укажува 
помош во правните, финансиските и другите пра-
шања во врска со изградбата односно доградбата, 
како и користењето на станбените згради; 

9. купува готови станбени згради и станови од 
овластени претпријатија и други организации за 
станбена изградба, а за потребите на своите чле-
нови — задругари; 

10. со средствата од други извори, а не од из-
носите што задругарите ги плаќаат на име отплата 
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на цената на станот, да гради станови и ги дава 
на задругарите на користење. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Саат Кула — 
Скопје бр. 04/3-3104 од 2-1У-1960 година, со кое се 
потврдени и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Никола Петрунов, претседател, Видоја Стаменски, 
Новица Бига, Стојан Илиќ и Дамјан Стојчевски. 
Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето: Стојан 
Димче Илиќ, Новица В аси ли ја Бига и Симеон 
Александар Иванов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 222/60. (494) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 117, страна 
507, е запишана под назив: Станбена задруга ,Ле-
лагонка" во Титов Велес. Предмет на работењето 
на задругата е: 

1. организира штедење и присобира од своите 
членови парични средства и материјали поради 
изградба на станови и фамилијарни станбени згра-
ди за своите членови; 

2. склучува договори за заем со соодветните 
фондови за станбена изградба и други организа-
ции поради станбена изградба; 

3. прибавува земјишта за изградба на стан-
бените згради што ги изградува; 

4. донесува планови за станбена изградба; 
5. се грижи за изработка на проекти за стан-

бените згради што ги изгрдува; 
6. набавува градежен и друг материјал потре-

бен за изградба на станбени згради; 
7. во својство на инвеститор склучува договори 

со овластени градежни претпријатија за изградба 
или доградба на станбени згради и се грижи за 
извршување на тие договори; 

8. на своите членови — задругари им пружа 
помош во правните, финансиските и другите пра-
шања во врска со изградбата односно доградбата 
како и користењето на станбените згради; 

9. купува готови станбени згради и станови од 
овластени претпријатија и други организации за 
станбената изградба, а за потребите на своите чле-
нови — задругари; 

10. со средствата од други извори, а не од из-
носите што задругарите ги плаќаат на име отплата 
на цената на станот да гради станови и ги дава 
на задругарите на користење. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 
2560/1 од 25-111-1960 година, со кое се потврдени 
и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Ѓоко Ангеловски, Стево Виларов, Тасе Арсов, Ган-
чо Шурков, Илија Најденов, Милорад Трајковиќ 
и Јосиф Пешев. Управник на задругата е СЧево 
Виларов. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето Стеван А. Виларов и Трајковиќ С. Милорад. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 215/60. (503) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 35, страна 
137, е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Поток", село Глумово, Скопско, Погонска единица 
бр. 1 во Ѓорче Петров (до Лепеначкиот мост). П о д -
мет на работењето на погонската единица з: вр-
шење експлоатација и промет со песок, чакал и 
камен. 

Погонската единица е основана од Земјодел-
ската задруга „Потчж", село Глумово, Скопско, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Ѓорче Петров бр. 03-563/1 од 9-Ш-1960 
година. 

Раководител на погонската единица е Џела-
дин Хамди Риза. 

Погонската единица ќе ја претставува, задол-
жува и раздолжува во границите на ов лае з в а -
њето задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 251/60. (514) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 271, страна 979, е запишака под назив' Фа-
брика за конзерви и ладилник „Јагода" во Теново. 
Предмет на работењето на фабриката е: производ-
ство и продажба на сите видови конзерви од овошје 
и зеленчук, сопствено и услужно ускладиштупоње 
и одржување на пресно овошје, зеленчук, млеко, 
млечни и месни производи, како и купопродажба 
на сите видови овошје и зеленчук, а согласно со 
решението на НО на општината Тетово бр. 600 од 
16-1-1957 година, откуп и преработка на месо, како 
и продажба на месни производи и производство и 
купопродажба на алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци. 

Фабриката е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Тетово — Одделение за 
стопанство, комунални работи и урбанизам и труд 
бр. 04-840/1 од 5-И-1960 година. 

Фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Коста Га-
вриловиќ, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 106/60. (504) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 194, страна 567, е запишана под фирма: 
Фабрика за производство на чевли и папучи — 
Куманово — Продавница во Тетово. Предмет на 
работењето на продавницата е: а) продажба на се-
каков вид машки, женски и детски чевли, папучи 
и гумени опинци; и б) како дополнување на асор-
тиманот: продажба на чорапи, врвци за чевли, раз-
ни бои за чевли и слично. 

Продажбата на чевли во оваа продавница ќе 
се врши па мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на фабриката за чевли и папуни — Куманово, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 1154/1 од 27-Ш-1960 година. 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Бла-
гоја Костовски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 240/60. (535) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 379, страна 135, свеска И, е запишана под 
назив: Берберо-фризерска задруга „Напредок" во 
село Богданци, Титоввелешко. Предмет на работе-
њето на задругата е: бричење, стрижење, потши-
шување и фризирање. 

Задругата е основана со договор склучен по-
меѓу договорачите Коста Л. Попов, Глигор Гошев, 
Гогев Атанас, Прошев Горѓе и Филе Дучев, потвр-
ден од Народниот одбор на општината Богдашгл со 
решение бр. 966/1 од 19-11-1960 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат, заголжувр^т и 
раздолжуваат во границите на овластувањето Ко-
стадин Л. Попов, раководител, и Глигор К. Гошев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 250/60. (544) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 272, страна 985, е запишано под фирма: 
Шумско стопанство „Шар" во Гостивар. Предмет 
на работењето на стопанството е: спроведување 
шумско гоидбени работи во високостеблените и 
нисксстеблеиите шуми; спроведување мелиорација 
и конверзија на деградирани ниски шуми, шикари 
и шибјаци; продажба на -главни и споредби шум-
ски производи во примарна состојба; се грижл за 
узгој, нега и чување на дивечот и врши надзор над 
извршување на ловот; врши изградување, обнова 
и одржување на сопствените средства и постројки, 
како и други шумски стопански објекти; врши екс-
плоатација на главни и споредни шумски произ-
води за снабдување на селското население и ши-
роката потрошувачка; изведува шумско-културни 
работи на други стопански организации; се бави со 
земјоделско производство и тоа: гоење на добиток, 
производство на кромпир, овоштарство, пчеларство 
и друго; производство на дрвен јаглен и вар; врши 
проектирање на патишта и згради за свои потреби; 
изработува шумско уредувачки елаборати; отвора 
свои продавници за продавање на своите произ-
води. 

Стопанството е основано со решението ча На-
родниот одбор на Тетовска околија бр. 01-2945/1 од 
29-111-1960 година. -

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Стојан 
Ѓуровски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 296/60. (576) 
Фаќ' ^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа--ите, 
рег. бр. 636, страна 715, свеска И, е запишано под 
фирма: Угостителско претпријатие „Љуботен" во 
село Бутел, Скопско. Предмет на работењето на 
претпријатието е: продажба на ладни јадења, мтеч-
ни производи, посласточарски работи, освежител-
ни пијалоци и алкохолни пијалоци. 

Претпријатието е основано со решението на 
Народниот одбор на општината Бутел бр. 02-1017/1 
од 6-1У-1960 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Богдан 
Н. Гигов, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 292/60. (579) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 635, страна 709, свеска II, е запишало под 
фирма: Занаетчиско претпријатие за изработка на 
предмети од пластична маса „Пластика" во изград-
ба, со седиште во Скопје. Предмет на работ'њето 
на претпријатието е: производство на предмети од 
пластична маса. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор па општината „Идадија" — Скопје 
бр. 6239 од 25-Г7-1960 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Панче 
Т. Зенделов, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 301/60. ^ (580-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќтште, 
рег. бр. 426, страна 1156, е запишан под ф^ума: 
Столарско-занаетчиско набавно-продајна задруга 
„Македонија", Скопје, Мебело-фарбарски сервис во 
Скопје. Предмет на работењето на сервисот е: да 
врши разни бојаџиски услуги: бојадисувања на 
маси, столови, креденци и други мебели на чл ано-
вите на задругата, како и на други стопански орга-
низации и граѓани. 

Сервисот е основан од 'Столарско-занаетччока-
та н г ^ вно-продајна задруга „Македонија", Скопје, 
а согласно со решението бр. 04-3672 од 8-1У-1960 
година на Народниот одбор на општината Кале — 
Скопје. 

Раководител на сервисот е Јован Т. Јанев. 
Молеро-фарбарскиот сервис ќе го претставува, 

задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
303/60. (581) 

Окружниот стопански суд во Скопје обавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 177, страна 
115, а запишана под назив: Станбено-штедна за-
друга „Воговод" во Скопје. Предмет на работе-
њето на задругата е: 

1. организира штедење и присобира од своите 
членови парични средства и материјали поради 
изградба на станови и фамилијарни станбени згра-
ди за своите членови; 

2. склучува договори за заем со соодветните 
фондови за станбена изградба и други организации 
поради станбена изградба; 

3. прибавува земјишта за изградба на стан-
бени згради што таа ги изградува; 

4. донесува планови за станбена изградба; 
5. се грижи за изработка на проекти на стан-

бени згради што ги изградува; 



Стр. XXXVIII - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

6. набавува градежен и друг материјал потре-
бен за изградба или доградба на станбени згради; 

7. во својство на инвеститор, склучува дого-
вори со овластени градежни претпријатија и ду-
ќани за изградба или доградба на станбени заради 
и се грижи за извршување на, тие договори; 

8. на своите членови, задругари им пружа по-
мош во правните, финансиските и другите пра-
шања во врска со изградбата односно доградбата 
Како и користењето на станбените згради; 

9. купува готови станбени згради и станови 
од овластени претпријатија и други организации 
за станбена изградба за потребите на своите чле-
нови — задругари; 

10. со средства од други извори, а не од изно-
сите што задругарите ги плаќаат на име отплата 
на цената на станот, да гради станови и ги дава 
на задругарите на користење. 

Основањето на задругата е одобрено со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кале — 
Скопје бр. 3594 од 26-1У-1930 година, со кое се по-
тврдени и Правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Никола Псрчуклисв, претседател на управниот од-
бор, Јован Трчков, Благоја Блажевски, Краљо Чес-
меџиски и Крсто Николовски. Задругата ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во грани-
ците на овластувањето инж. Лозановски Љубомир, 
управник на загругата, и Краљо Чесмаџиски, член 
на управниот одбор па задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 302/60. (506) 

Окружниот стопански суд во Скопје обавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 273, страна 931, свеска I е запишан под 
фирма: Шивачки занаетчиски дуќан под паушална 
пресметка „Будуќност" во село Битуше, Тетовско 
Предмер на работењето на дуќанот е: изработка на 
машка и женска облека. 

Дуќанот е основан со решението на Народниот 
одбор на општината Маврови Анови бр. 04-4421 
од 23-ХП-1960 година. 

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Ина^сски 
Петров Ристо, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 321/60. (615) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 114, страна 325, е запишан под фирма: Зем-
јоделско овоштарскс лсзарско претпријатие ,,Л;'за" 
село Гиновци, Погон за откуп, тов и продажба на 
сите видови добиток во село Гиновци, Кумановско. 
Предмет на работењето на погонот е: откуп, тов и 
продажба на сите видови добиток. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Земјоделското овсштарско лозарско претпријатие 
„Лоза" од село Гиновци, а согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Ранговни бр. 
02-1623 од 16-У-1960 година. I 
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Погонот ќе го потпишува,, задолжува и продол-
жува во границите на овластувањето инж. аѓро^оМ 
Филип Арсовски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 351/60. \7б1) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-1У-1900 година, рег. бр. 10/60, свеска I е запи-
шано под фирма: Претставништво во Битола на 
Претпријатието „Агроснабдител" од Скопје. Пред-
мет на работењето на претставништвото е: пс:сре-( 
дување, односно заклучување на договори за про-' 
дажба на производите што се предмет на работата 
на претпријатието: јажарски, каделни и јутени 
производи, производи од гума, каучук и пластични 
маси, моторни возила, резервни делови и др. зем-
јоделски машини и алат, вештачки ѓубриња и сред-
ства за заштита на растенијата, рибарски и пче-
ларски материјал и прибор, семенска стока, ма-
шини и уреди и техничка, железарска и метална 
стока, врши обработка на теренот, помага на про-
изводителските стопански организации во изработ-
ка на програми, елаборати и сл., пружа помош при 
приемот на стоките и дава напатствија за работа 
со истите, како и ургира за наплата на побарува-
њата од купувачите. 

Погонот е основан од Претпртп атлети за сигб-
ггвање на земјоделството , Агроснабдител" од 
Скопје а согласно со одобрението на НО на оп-
штината Битола бр. 07-1519 од 14-1У-1960 година 

Овпрстено лице за потпишување на погонот е 
Иван МАРИОВСКИ, раководител. 

^кг,ужтшот стопански суд во Битола. Фи 
бр. 207/60. (731) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дока во регистарот на стопанските организации на 
Г2-ГУ-1960 година, рег бр. 23/53, свеска I, е запи-
шана под фирма: Слаткарница .,1 мај" во Батола 
на Слаткарского претпријатие „Јагода" од Батола. 
Предмет на работењето на слаткарницата е: про-
изводство и продажба на слаткарски и млекарски 
производи. 

Слаткартшцата е основана од припоениот Са-
мостоен слаткарски дуќан кон Слаткарското прет-
пријатие „Јагода" од Битола, а согласно со реше-
нието на НО на општината Битола бр. 04-2031 од 
28-ПЈ -1С60 година. 

Раководител на слаткарницата е Сали Оруч, а 
ќе ја потпишува лицето што е овластено да го пот-
пишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Фи 
бр. 269/60. (782) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ГУ-1060 година, рег. бр. 9/60, свеска I, е запишана 
под назив: Станбена задруга при ПТТ во Битола. 
Предмет на работењето на задругата е: изграду-
вање на станбени згради. 

Задругата е основана на основачкото собрание 
на задругата со одобрение на правилата од НО на 
општината Битола, со решение бр. 2130 од 5-1У-1963 
год., како п ПТТ и ТТТ секција - Битола, 
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Задругата ќе ја потпишуваат Додевски Јордан, 
Костадиновски Милорад и Илиевски Петко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 227/60. (784) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организац ии на 
13-У-1960 година, рег. бр. 8/60, свеска I, е запишана 
под назив: Земјоделска задруга „Црвена ѕвезда", 
со седиште во село Боротино, Битолска околија. 
Предмет на работењето на задругата е: организи-
рање и унапредување на селскостопанското про-
изводство, како и други дејности во врска со сел-
скостопанското производство. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Прилеп бр. 01-1624/1 од 24-1У-
1960 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат Тале Стризлсски 
и Најдо ѓорѓиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 319/60. (786) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2-1У-1960 година, рог. бр. 4/60, свеска I, е запишана 
под наз::в: Земјоделска задруга „Центар", со седи-
ште БО село Старо Лагово, Битолска околина. Пред-
мет па работењето на задругата е: земјоделско про-
изводство на опшиела го-на земта замена под зчкуп 
или добиена на бесплатно користење; организи-
рање земјоделско производство на земтата на ин-
дивидуалните земјоделски производители преку 
создавање на ргзни видеви кооперации; укажу-
вање услуги на земјоделските пгуг^вопчтелч со 
земјоделски мантил и орудија, како и вршеле на 
ра.зни ;груги услуги што се во врска со земјодел-
ското ПРОИЗВОДСТВО: дсгев^ла^е вишоци од ?РМТО-

делекото производство, преземање и пласман на 
истите од своето подрачје; снабдување на земјо-
делските производители со потробзн репродукци-
онен материјал (семе, вештачко ,ѓубре итн.): пре-
работка и доработка на земјоделски производи; 
организирање на штет-ење и кредитирање; стручно 
издигнување на кадри нужни за обавување на сто-
панската активност на задругата; сточарство и 
сточно производство. 

Задругата е основана согласно ,со одобрението 
на Наредниот одбор на Битолска околија бр 04-
2157/1 од 31-Ш-1Г60 година. 

За.другата ќе ја потпишуваат Јоноски Малинко 
и Бошевски Рампо. 

Од Окружниот стопански' ,суд во Битола Фи 
бр. 190/60. (787) 

Окружниот стопанска' суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-111-1960 година, рег. бр. 3/60, свеска I, е запи-
шан под назив: ,Земјоделска за,г^ ;та „Дончо Вај -
галески", со седиште во село Новоселани, Битолска 
околија. Предмет на работењето на задругата е: 
земјоделско производство на општонародна земја 
земена под закуп или добиена на бесплатно ко-
ристиве; организирање земјоделско производство 
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на земјата на индивидуалните земјоделски произ-
водители преку создавање на разни видови коопе-
рации; укажување услуги на земјоделските про-
изводители со земјоделски машини и орудија, како 
и разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; договарање вишоци од земјо-
делското производство, преземање и пласман на 
истите од своето подрачје; снабдување на земјо-
делските производители со потребен репродук-
ционен материјал (соме, вештачко ѓубре итн.): пре-
работка и доработка на земјоделски производи; 
организирање на штедење и кредитирање; стручно 
издигнување на кадри, нужни за обавување сто-
панската активност на задругата. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
бр. 03-727/2 од 24-111-1960 година на НО на општи-
ната Долнени. 

За пругава ќе ја потпишуваат Павле Цветкоски 
и Живко Петрески. 

' г^ ^кружниот стопански суд во Битола 
бр. 183/60. (188) 
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ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 

н а „ С л у ж б е н в е с н и к на НРМ" 
ЗА 1962 ГОДИНА 

Претплатата на „Службен весник не НРМ" за 1962 
година изнесува 1.800 динари за еден примерок. 

Претплатата се прима однапред за цела година а се 
уплатува на жиро сметка на ,,Службен весник на НРМ" 
802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје 
или со чековната уплатница што е приложена кон бро-
јот 36/61. 

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при 
уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната 
или вирманската уплатница да ги напишат следните пода-
тоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и 
надлежна пошта), број на примероци, старите претплат-
ници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман 
весникот во 1961 година. 

Претплатата за 1962 година може да се обнови до 31 
декември о.г. По ОВОЈ срок на сите што не ќе ја обноват 
претплатата ќе им се запре испраќањето на весникот. 

Бидејќи извесен број претплатници од 1961 год. уште 
не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за 
идната година едноврг1\1е1до д а ј а в д е с а т и дад^снат^ прет- ^ I 

I плата од 1961 година. 
! I 

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

Р Е Г И С Т А Р Н А Р Е П У Б Л И Ч К И П Р О П И С И 
ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" ОД 1945 - 1 9 6 0 ГОДИНА 
Регистарот ги содржи сите правни про пиен — нормативни акти, како и управ-
ните акти на републи. ^гге орга,ни. 
За полесно ползување на регистарот прописите се искажани преку азбучен 
и стварен регистар. 
Сите акти објавени во означениот период во стварниот регистар се систематизи-
рани, според областите на општестве ните односи што" ги регулираат во XX 

глави. Нивното понатамошно групирање во групи и подгрупи по хронолошки 
ред овозможува ^систематски преглед на прописите и дру гите акти. 
Покрај тоа во книгата се поместени и две шеми за организацијата на Народ-
ното собрание и на републичките органи на управата. V 
Се известуваат претплатниците на „Сл ужбен весник ^ а НТШ" благовремено 
да ги најават своите порачки, бидејќи книгата е печатена Безграничен броЈ 
примероци. 
Цена во тврд повез 1.700 динари. 
Порачки прима „Службен весник на НРМ", Скопје, Пошт. фах М Парите да 
се испраќаат на жиро сметка 802-11/1-698 при Народната банка — Скопје. 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

при Народната банка - Скопје, Графички завод „Гоце Делчев" (58Ѕ2) - Скопје 


