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На основа чл. 37 од Законот за издаваше и из-

ведување градежни рабош, Секретаријатот за ин-
дустрија на Извршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

Член I 

Инвеститорите: самоуправните установи што 
не се финансираат од буџетот на политичко-тери-
торијална единица, стопанските и општествените 
организации ги издаваат градежните работи на 
изведуваше по пат на јавно наддавање (во пона-
тамошен текст — наддавање). 

По исклучок од претходниот став без јавно 
наддавање можат да се издават на изведување: 

1) текуштото одржување на објекти како и ра-
ботите за одржување на железнички пруги; 

2) поправките, преправките и новите градби, 
доколку вкупната пресметковна градежна вред-
ност не преминува 5 мил. дин. 

3) градежните поправки чија вкупна пресмет-
ковна вредност надминува 5 мил. дин., а кои се 
неодложни за обезбедување здравјето и животот 
на луѓето, за обезбедување од елементарни непо-
годи или за обезбедување на друг општ интерес, 
а по претходно одобрение од управниот орган над-
лежен за работите на стопанството на народниот 
одбор на општината; 

4) градежните работи, во случај кога второто 
наддавање останало без успех. 

Член 2 
Вредноста на објектите од чл. 1 став 2 на овој 

Правилник ја опфаќа вредноста на сите градежни 
работи вклучувајќи ги и градежно-занаетчиските 
работи и тоа за сите фази од градбата, доколку 
истата се изведува во фази. 

Член 3 
Наддавање може да се распише било за изда-

вање на сите градежни работи вклучувајќи ги и 
градежно-занаетчиските работи, било одделно за 
издавање граде јќи работи, а одделно за издавање 
на поедини врсти градежно-занаетчиски работи. 

Наддавање може да се распише за издавање 
градежни работи на целиот објект, за дел од објек-
тот или за поедини фази од градбата. 

Инвеститорот може да распише наддавање 
така да учесниците можат да поднесуваат и свои 
ревидирани предлози на проектот на градежниот 
објект со вкупната цена на објектот или да понуди 
свои единствени цени. 

Член 4 
Во наддавањето можат да учествуваат: 
а) градежните прегори јатија во рамките на 

својата основна дејност и 
б) занаетчиските дуќани и претпријатија и 

занаетчиски задруги за работите односно услугите 
кои одговараат на нивната основна дејност и нив-
ниот капацитет. 

Понудувачите се должни во понудите или нај-
доцна пред почнувањето на наддавањето да под-
несат на комисијата ' докази дека имаат право за 
изведување на распишаните градежни работи. 

Член 5 
Инвеститорот кој издава градежни работи на 

изведување по пат на наддавање должен е, надда-
вањето да го распише по пат на оглас. 

Огласот за наддавањето мора да се објави нај-
малку еднаш во „Службен весник на НР Маке-
донија", или во дневниот печат односно на друг 
вообичаен начин. (Огласната табла на народниот 
одбор на општината односно околната, радиото и 
слично). - . 

Член б 
Огласот за наддавањето содржи: 
1) назив (фирма ) и седиште на инвеститорот; 
2) наименование на работите кои се издаваат 

по пат на наддавање, со кратко извлечени« од по-
датоците за врстите и големината на работите; 

3) претсметковна вредност на работите од прет-
ходната точка; 

4) срок за довршување градежните работи; 
5) кому мора да се предадат- понудите и до кој 

ден и час; 
6) место, ден и час на наддавањето; 
7) висина ка кауцијата што треба да ја поло-

жи понудувачот; 
8) каде и во кое време можат' да се видат по-

дробните услови за јаденото наддавање, односно 
каде и во кое време можат да се дадат на понуду-
вачите потребните материјали и под кои услови. 

Доколку ИНЕ зети хорот придава посебна важ-
ност на скратувањето на срокот за довршување 
•распишаните градежни (сабота, може тоа Јзо 
огласот изрично да го наглас«, 
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Член 7 
Денот на наддавањето треба да биде одреден 

така, од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" или во дневниот печат 
до денот на наддавањето да не помине помалку од 
21 ден а ни повеќе од 30 дена. Доколку се работи 
за станбена изградба или за објекти чија прет-
сметковна вредност не изнесува повеќе од 20 ми-
лиони дин. да не помине помалку од 15 дена. 

Денот за одржувале на наддавањето не се 
смета во срокот одреден во огласот. Јавното надда-
вање мора да биде закажано во работен ден и во 
работно време. 

Член 8 
Инвеститорот не може да огласи наддавање 

додека не прибави градежна дозвола и не обезбе-
ди финансиски средства и комплетна техничка до-
кументација за градежните работи за кои го рас-
пишува наддавањето. 

Член 9 
Инвеститорот е должен да им го предаде на 

понудувачите главниот проект со претсметка на 
чинењето или пак само главниот проект со попис 
на работите по врсти и количини, но без единични 
цени и трошоци, како и три примероци од усло-
вите потпишани од инвеститорот, сообразени со оп-
штите услови за изведување градежни работи. 

Член 10 
Секој изведувач на градежни работи што сака 

да учествува во наддавањето мора да поднесе сво-
ја понуда. 

Понудите мора писмено да бидат предадени на 
инвеститорот најдоцна до денот и часот што се 
определени во огласот на наддавањето. Понудите 
се предаваат во запечатен плик, а на пликот за-
должително се става шифрата на понудувачот и 
назив цд градежните работи за кои се однесува 
понудата. Името нр понудувачот не смее да биде 
означено на пликот. 

Понудата треба да биде потпишана со точното 
име на понудувачот односно фирмата и со ознака 
на шифрата. 

Член 11 
Понудувачот може својата понуда да ја пре-

даде непосредно на Комисијата од член 20 на овој 
Правилник или да ја испрати прекорачено преку 
пошта. 

Понудата испратена преку пошта инвеститорот 
е должен да ја предаде на Комисијата неотворена 
и најдоцна пред отпочнувањето (на наддавањето. 

Телефонските понуди, како и понудите подне-
сени односно пристигнати по почнувањето на над-
давањето (нема да се зимаат во предвид при надда-
вањето. 

Чле« 12 
За секоја непосредно предадена понуда Коми-

сијата е должна да даде писмена потврда со наз-
начување денот и часот кога е примена. Тоа е 
должна Комисијата да го запише и на пликот на 
п р ж е н а понуда преку доцЈта, 

Член 13 
Во понудата треба да се наведе цената на 

градењето за која понудувачот е спремен да ги 
изврши градежните работи, како и срок во кој ќе 
ги изведе. 

Цената на градбата може да се внесе во точно 
одреден износ или во процент на попуст од прет-
сметковната вредност што е наведена во огласот 
за наддавањето. 

Доколку цената на градењето е одредена во 
точно одреден износ, кон понудата треба да се при-
ложи претсметка со количини и единични цени, 
земајќи ги во предвид количините предвидени во 
предмерот од главниот проект. 

Ако е цената за градење во понудата наведена 
во вид на попуст во процент, тогаш важат сите 
единични цени од главниот проект. 

Член 14 
Кон понудата задолжително се прилагаат спи-

соци на цените на материјалите и платите, кои би-
ле основа за калкулација на единичните цени на 
понудувачот. 

Цените на материјалите од претходниот став 
мора да бидат внесени спрема просечните цени на 
истите во ФНРЈ а на база индексот на Наредната 
банка на ФНРЈ и тоа: 

— доколку наддавањето се одржува на поче-
токот на годината на база индексот на крајот од 
минатата година; 

— доколку наддавањето се одржува во второто 
полугодие на годината, на база индексот од ми-
натото полугодие. 

Член 15 
Понудувачот може во понудата да предложи 

поповолни ус лови ја од условиј ата објавени во 
огласот. 

Како поповолни ус лови ја може да се сметаат: 
— пониска цена на градењето, доколку е иста-

та целосно за објектот реал гп; 
— понизок коефициент на 'непредвидените ра-

боти; 
— поголема гаранција за квалитетот на град-

бата со оглед на видот на објектот и досегашното 
искуство во градењето на таков вид на објекти; 

— соответна механизација со која предвиде-
ната работа може исклучиво- да се изведе. 

При оцена на најповолниот понудувач, Коми-
сијата од чл. 20 од овој Правилник ќе се раководи 
од фактот дали условната поднесени! од понуду-
вачот можат целосно да се сметаат како најповол-
ни во смисла на елементите предвидени во прет-
ходниот став. 

Член 16 
Понудувачот е должен, кон понудата да ги 

приложи во два примерка условите за изведување 
градежните работи што ги примил од инвестито-
рот (член 6 од овој Правилник) со потпишана из-
јава дека ги прима сите обврски по тие услови. 

Член 17 
Понудувачите се должни да положат кауција 

(член 5 од Законот за издавање и изведе^ање гра-
дежни работи) при поднесување на понудите или 
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најдоцна до почнување на наддавањето. Кауција-
та се дава со гарантно писмо или друг погоден 
начин. 

Член 18 
Понудите, во кои не се приложени прилозите 

по чл. 14 ст. 1 од овој Правилник или не се пот-
пишани условиј ата за издавање градежните рабо-
ти по член 16 од овој Правилник не се зимаат во 
предвид. Исто така не се зимаат во предвид пону-
дите чии понудувач не положил кауција во одре-
деното време или не поднел докази по чл. 7 на овој 
Правилник. 

Член 19 
Наддавањето започнува во местото, денот и ча-

сот одредени во огласот на наддавањето. 
Понудувачите учествуваат во наддавањето пре-

ку директорот или друго овластено лице. 

Член 20 
Со наддавањето раководи Комисија, која ја 

одредува инвеститорот. Комисијата ја сочинуваат 
претседател и. најмалку два члена, во која двајца 
мора да бидат градежни стручњаци. 

Член 21 
Комисијата прво ќе утврди, колку понуди за 

наддавање благовремено се предадени. Ако благо-
времено не биле предадени најмалку три понуди 
Комисијата нема да отвори ниедна понуда, а надда-
вањето ќе се сместа дека не успеало. 

Доколку биле благовремено предадени најмал-
ку три понуди Комисијата пристапува кон отво-
рање на благовремено; предадените понуди. 

Комисијата по тоа констатира дали некоја од 
понудите не е полноважна по чл. 14 или 17 на овој 
Правилник^ 

Ако не доаѓаат во предвид барем три полно-
важни понуди, ќе се смета дека јавното наддава-
ње Не успеало. 

Член 22 
Комисијата за својата работа води записник. 
Во записникот се внесува: 
— место и денот на наддавањето, 
— часот на почетокот и свршетокот на надда-

вањето, 4 

— имињата на членовите на комисијата, 
— имињата на присутните понудувачи, 
— бројот на поднесените понуди со наз начена -

та шифра, 
— бројот на благовремено поднесените понуди 

со означената шифра и името на понудувачите и 
дали се нивните понуди полноважни, 

— понудениот износ и срокот за довршување 
по полноважните понуди. 

Во записникот исто така конечно се внесува 
констатацијата на Комисијата, дали е наддавање-
то успеало и евентуалниот приговор од учесниците 
против постапката на наддавањето. 

Записникот од наддавањето го потпишуваат 
сите членови на комисијата. 

Секој понудувач односно од него овластено ли-
це има право да го потпише и да стави евентуал-
ни забелешки на записникот поради неправилно-
ста на постапката на наддавањето. . 

Член 23 
Доколку наддавањето останало безуспешно од 

причини наведени во член 21 став 1 на овој Пра-
вилник, инвеститорот е должен во срок од 15 дена 
да распише ново наддавање. 

При повторното наддавање, понудите што биле 
предадени за првото наддавање, без оглед на тоа 
дали биле предадени благовремено или не, важат 
за повторното наддавање, но понудувачот има пра-
во да ја повлече направената понуда. Повлеку-
вањето на понудата е полноважно доколку пону-
дувачот за тоа писмено го извести инвеститорот, со 
препорачено писмо, наведувајќи ја и ознаката на 
шифрата на својата понуда. По објавување огласот 
на повторното наддавање во „Службен весник на 
НРМ", или дневниот печат понудувачот не може 
да ја повлекува понудата. 

Како ден на повлекувањето на понудата се 
зема денот кога понудувачот го предал повлеку-
вањето на пошта, препорачено. 

Понудувачите, чии понуди при првото надда-
вање не биле земени предвид поради недостатоци 
од член 17 на овој Правилник, можат исто да 
учествуваат во повторното наддавање, доколку не-
достатоците ги отклонат до отпочнувањето на вто-
рото наддавање. 

Понудувачот кој поднел понуда на првото над-
давање може до почетокот на расправата на пов-
торното наддавање да ја измени својата понуда со 
тоа што ќе понуди поповолни услови^ 

Второто наддавање ќе се смета за успешно ако 
биле поднесени барем две полноважни понуди. 

Член 24 
Доколку њ повторното наддавање остане без-

успешно од раз лозите наведени во овој Правил-
ник, инвеститорот може градежните работи -да ги 
изведува во сопствена режија или да ги отстапува 
по пат на непосредна спогодба. 

Доколку инвеститорот во случаевите од прет-
ходниот став градежните работи ќе ги изведува 
во сопствена режија должен е да постапи по од-
редбите на Правилникот за начинот на изведува-
ње градежни работи во сопствена режија. 

Член 25 
Комисијата е должна најдоцна за три дена по 

наддавањето да ја заврши својата работа и На ин-
веститорот да му го предаде целокупниот елаборат 
од наддавањето со свој образложен предлог. 

Инвеститорот е должен, во понатамошни три 
дена сите понудувачи кои благовремено поднеле 
понуди писмено да ги извести за успехот од одр-
жаното наддавање со ознака на: понудите што ги 
дале понудувачите, кои понуди биле земени во 
предвид и која понуда била како најповолна при-
фатена. Известивте инвеститорот го испраќа со 
препорачено писмо. , . 

Член 26 
На понудувачот, чија понуда била прифатена, 

инвеститорот му испраќа, заедно со известието од 
претходниот член и три примерци на договор за 
градење. Договорот мора да биде составен ве склад 
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со одредбите на Законот за издавање и изведување 
на градежните работи, и прописите донесени на 
основа тој закон, постојните прописи како и со 
условите на наддавањето и предадената понуда. Со 
договорот ќе можат да се менуваат или дополну-
ваат условите под кои наддавањето е извршено. 

Ако понудувачот, чија понуда била прифате-
на, не прими од инвеститорот договор за градење 
со известие дека неговата понуда е прифатена нај-
доцна 10 дена по наддавањето тој може да одуста-
не од понудата. За таков случај понудувачот е дол-
жен, оду станувањето да го соопшти на инвестито-
рот со препорачано писмо најдоцна за 24 часа по 
приемот на договорот за градење. Во спротивно ќе 
се смета дека го прифатил договорот за градење. 

Понудувачот ги потпишува двата примероци 
од договорот за градење и ги враќа на инвести-
торот. 

Доколку инвеститорот не *трими од понуду-
вачот потпишан договор за градење најдоцна за 5 
дена од денот кога истиот го известил за прифаќа-
њето на понудата, има право да одустане од пону-
дениот договор. Во таков случај инвеститорот е 
должен да го извести понудувачот за оду станува-
њето со препорачено писмо. Инвеститорот не може 
да се ползува повеќе со ова право по примањето 
на потпишан договор за градење од понудувачот. 

Во случај на одустанување по претходниот 
став понудувачот го губи правото на повраќај на 
кауцијата. 

Член 27 
Овој Правилник влегува во сила со денот на 

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

Број 1361 
3 декември 1956 година 

Скопје 
Секретар за индустрија 

на Извршниот совет, 
Бл. Симеонов, е. р. 

264. 
На основа чл. 37 од Законот за издавање и 

изведување градежни работи, Секретаријатот за 
индустрија на Извршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНИ 

РАБОТИ ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Инвеститорите по одобрение можат да ги изве-

дуваат во сопствена режија само следните гра-
дежни и градежно занаетчиски работи (во ната-' 
мошниот текст — градежни! работи): 

1) текуштото одржување на објекти, како и 
работите за одржување на железнички пруги; 

2) поправките, преправките и новите градби, 
доколку вкупната пресметковна градежна вред-
ност не Ј!р§минува 5?000.000 дед,; 

3) градежните поправки чија вкупна претсмет-
ковна вредност надминува 5,000.000 динари, а Кои 
се неодложни за обезбедување здравјето и жи-
вотот на луѓето, за обезбедување на елементарни 
непогоди или, за обезбедување на друг општествен 
интерес, а по претходно одобрение од управниот 
орган надлежен за работите на стопанството на 
народниот одбор на општината; 

4) градежните работи во случај кога второто 
наддавање останало без успех; 

5) градежните работи од специфичен карак-
тер (мелиоративни, регулациона, јамски, комунал-
ни и слични градежни работи). 

Повеќе објекти или градежни работи на исто 
градилиште ќе се сметаат само за еден градежен 
објект. 

Член 2 
Одобрението од претходниот член го издава 

управниот орган надлежен за работите на гра-
дежништвото на народниот одбор на општината. 

Одобрението за градежни работи од специфи-
чен карактер (точка 5 од претходниот член) го 
издава управниот орган надлежен за работите на 
градежништвото на народниот одбор на око ли јата, 
а за градежни објекти кои минуваат преку повеќе 
околии, одобрението го издава Секретаријатот за 
индустрија на Извршниот совет. 

Препис од одобрението инвеститорот е должен 
да го достави на банката преку која ќе се врши 
исплата на работите. 

Член 3 
Кон изведување на градежните работи во соп-

ствена режија инвеститорот може да пристапи са-
мо на основа одобрен главен проект, издадена гра-
дежна дозвола и одобрение. 

Член 4-
Градежната вредност од чл. 1 ст. 1 точка 2 и 3 

на овој Правилник ја опфаќа вредноста на сите 
градежни работи вклучувајќи ги и занаетчиските 
работи и тоа за сите фази на градењето. 

За специфични градежни работи од чл. 1 точ-
ка 5 на овој Правилник ќе се сметаат само оние 
градежни работи чие изведување поради приро-
дата на работите или објектот може најпогодно да 
се изврши во сопствена режија. 

За рударски градежни работи во јами не е по-
требно одобрение по чл. 2 на овој Правилник. За 
останатите специфични градежни работи инвести-
торот е должен во молбата да докаже и образло-
жи особеностите на работите и околностите кои ја 
оправдуваат потребата и умесноста овие работи да 
се изведуваат во сопствена режија. 

На градежно претпријатие кое гради во соп-
ствена режија не му е потребно одобрение по 
чл. 2 на овој Правилник. 

Член 5 
Одредбите на овој Правилник не важат за ра-

боти на одржување и итно потребни работи за по-
правка на патишта и води, кои ги обавуваат тех-
ничките секции за патишта и секциите за вод<и 
стопанство* 
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II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член в 
Кога инвеститорот ќе го прими одобрението за 

изведување градежни работи во сопствена режија, 
од своите работници и службеници кои се оспосо-
бени за изведување градежни работи составува 
режиска група. 

За раководител на режиската група инвести-
торот го одредува службеникот кој спрема постој-
ните прописи е овластен самостојно да раководи 
со градбата за која е издадено одобрението. 

Член 7 
Во решението за составување режиската група 

инвеститорот одредува: 
1) градежни работи кои треба да се извршат; 
2) градежната вредност спрема пресметката на 

градбата; 
3) аконтација за почнување на градежните ра-

боти и срок за пресметување на извршените ра-
боти и употребениот материјал со времени си-
туации; 

4) срок за отпочнување и завршување на гра-
дежните работи; 

5) име на раководителот на режиската група; 
6) лице кое ќе врши стручен надзор над из-

ведување на градежните работи. 

Член 8 
Раководителот на градежните работи ги има 

следните права и должности: 
1) градежните работи да ги изведува спрема 

одобрениот главен проект, техничките прописи и 
стандарди, како и наредбите и упатствата на ин-
веститорот; 

2) да води градежна книга и градежен днев-
ник; 

3) да набавува потребен градежен и помошен 
материјал; 

4) да обезбеди потребна работна снага за изве-
дување на градежните работи и да се грижи за 
исхраната и сместувањето на работниците; 

5) да врши пресметување на извршените ра-
боти по привремени ситуации а по завршување на 
работите со конечна ситуација спрема постојните 
прописи за градежништвото; 

в) да раководи со техничкото и сметководно 
работење одвоено од редовното работење на инве-
ститорот спрема постојните прописи за градеж-
ништвото; 

7) да води сметка за правилното користење на 
основните средства што му ги дал инвеститорот на 
располагање; 

8) да склучува договори во врска со градеж-
ните работи ако за тоа го овластил инвеститорот; 

9) да располага со авансот и уплатите кои ги 
прима на основа привремените ситуации од инве-
ститорот и ги правда примените аванси до завр-
шетокот на работите. 

Раководителот на градежните работи во соп-
ствена режија му одговара на инвеститорот за из-
ведувањето ва работите во одеое ж к в а л и т е т , 

квантитетот, срокот за довршување и вредноста 
на извршените работи. 

Член 9 
Со одобрение на инвеститорот, раководителот 

на градежните работи може поедини врсти работи 
(монтажни и градежно занаетчиски) да ги 'отста-
пува за извршување на други занаетчиски прет-
пријатија за кои режиската група ћека квалифи-
кувани работници. 

Член 10 
За време на изведувањето градежните работи 

во сопствена режија раководителот на градежните 
работи може да отстапува од одобрениот проект 
само со одобрение на инвеститорот. Ако се ра-
боти за такви промени, со кои се отстапува од 
основната идеја на одобрениот проект, потребно 
е и претходно одобрение од Комисијата за реви-
зија на главни проекти. 

За работи, кои треба да се извршат повеќе од 
предвиденото и за накнадни градежни работи кои 
за време на работата ќе се покажат како неопход-
ни, потребно е претходно согласив на инвестито-
рот. ј 

Член 11 
Ако за време на извршувањето на градежни-

те работи се зголемат или намалат цените на ма-
теријалот или ако во склад со позитивните про-
писи се зголемат или намалат платите на работ-
ниците и службениците ова зголемување или на-
малување ќе се земе предвид при пресметување 
на ситуациите. 

Член 12 
Градежните работи извршени во сопствена ре* 

жија се пресметуваат во ситуациите по правило 
по единичните цени на претсметката на градежни 
работи во сопствена режија. 

Услугите и материјалот кој го дава инвести-
торот на располагање на раководителот на гра-
дежните работи треба да се пресметаат спрема 
единичните цени на одобрената претсметка. 

Член 13 
После завршените работи, раководителот на 

градежните работи треба да состави и конечна 
претсметка. Во конечната претсметка мора да се 
направи упоредување на конечната ситуација со 
стварните трошоци, (претсметка спрема стварните 
цени на материјалот, плати, давачки и други тро-
шоци). 

Евентуалната уштеда која ќе се покаже при 
упоредувањето од претходниот став треба да се 
врати на банката за сметка на инвестиционите 
средства од кои бе финансирале работите. 

Член 14 
По довршување на градежниот објект и рабо-

тите изведени во сопствена режија треба да се по-
бара технички преглед и прием на истите по по-
стојните прописи. 

Без добиена дозвола за употреба не смее да 
м користи довршете«? о<Ц«гл 
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Член 15 
Градежниот објект и работите изведени во ре-

жија се колаудираат спрема прописите на Пра-
вилникот 'за колаудација и суперколаудација на 
изведените градежни објекти и работи. 

Член 16 
После преземањето на градежните работи, ин-

веститорот го разрешува раководителот на гра-
дежните работи од неговата должност со писмено 
решение. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
За повреда на одредбите на овој Правилник 

ќе се применуваат одредбите на чл. 33 од Законот 
за издавање и изведување градежни работи. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

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

Број 1362 
3 декември 1956 година 

Скопје 
Секретар за индустрија 

на Извршниот совет, 
Бл. Симеонов, с р. 

265. 
На основа член 37 од Законот за издавање и 

изведување градежни работи, Секретаријатот за 
индустрија на Извршниот совет донесува 

) 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Освен правата и обврските кои ги имаат по по-

себни прописи, инвеститорот, изведувачот и над-
зорниот орган имаат права и обврски определени 
со овој Правилник. 

ј 
I. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ИНВЕСТИТОРОТ 

И ИЗВЕДУВАЧОТ 

Член 2 
При склучувањето на договорот за градење ин-

веститорот е должен на изведувачот да му предаде 
БО два примерка: потврден главен проект, градеж-
на дозвола и техничка документација, што му е 
неопходна за изведување градежните работи (ло-
кација, протокол за регулациона линија, осовина, 
нивелета и слично). 

Член 3 
Ако на самото земјиште на кое се гради нема 

место за депонирање материјали, за подигнување 

помошни објекти, за изградување пристапни пати-
шта и слично, инвеститорот е должен на своја 
сметка да му обезбеди на изведувачбт за таа цел 
потребно земјиште и тоа ако не е со договорот пои-
наку предвидено, најдоцна до денот кој со дого-
ворот е утврден за почнување на градежните ра-
боти. 

Член 4 
Ако инвеститорот не му предаде на изведува-

чот на време нацртите и теренските податоци и не 
обезбеди земјиште по одредбите на член 2 и 3, из-
ведувачот може да го продолжи срокот за довр-
шување на објектот и евентуално да бара надомест 
за настанатата штета. 

Член 5 
Инвеститорот е должен во договорот за граде-

ње да го наведе и името на надзорниот орган, кој 
ќе го заслепува во границите на овластувањето 
предвидено во договорот за градење, 

Ако за време на изведувањето на работите ин-
веститорот го промени лицето кое за него вршело 
градежен надзор, должен е за тоа писмено да го 
извести изведувачот најдоцна во срок од два дена 
по извршената промена. 

Член 6 
Изведувачот е должен теренските знакови на 

градежната линија односно осовини и сталните 
висински точки да ги осигура за да не се општетат 
или уништат. Ако се такви знакови оштетат или 
уништат изведувачот е должен да ги обнови или 
поправи за своја сметка. 

Член 7 
Ако со договорот не е поинаку одредено, изве-

дувачот е должен најдоцна до денот кој со дого-
ворот за градење е определен за почнување на гра-
дежните работи да му предложи на инвеститоров 
односно на надзорниот орган проект за организа-
ција на градбата и термински градежен нацрт. 

Член 8 
Изведувачот е одговорен за сета штета што 

со изведувањето или во врска со изведувањето на 
градежниот објект ќе ја направат неговите работ-
ници и службеници на туѓ имот, како и за сета 
друга штета која ќе настане поради неправилно 
изведување на градежните работи или поради пре-
кршување договорот за градење и постојните 
прописи. 

Член 9 
Изведувачот е должен веднаш штом за тоа се 

укаже потреба да бара од инвеститорот односно 
неговиот надзорен орган потребни објасненија во 
врска со техничките прашања, кои ги содржи одо-
брениот проект и техничките упатства за изведу-
вање на градбата, инаку е одговорен на Инвести-
торот за отстапување од договорената документа-
ција. 

Надзорниот орган е должен најдоцна во на-
редните три дена по приемот на барањето да ги 
внесе во градежниот дневник бараните пој а в е н и -
ја, во противен случај инвеститорот е одговорен за 
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штетата и другите последици кои поради тоа ќе 
настанат. 

Член 10 
Со работите на градилиштето раководи во име 

на изведувачот неговиот раководител на градеж-
ните работи на градилиштето. Тој го застапува 
изведувачот и се грижи за извршување на дого-
ворните обврски. 

Изведувачот е должен пред почнување на ра-
ботите писмено да ги извести инвеститорот на кое 
лице го е доверил непосредното раководење со 
градбата. Во случај на промена раководителот на 
градбата изведувачот е должен писмено да го из-
вести инвеститорот за тоа најдоцна во срок од два 
дена. 

Член 11 
Материјалот за кој ќе се утврди, дека не од-

говара на техничките прописи или по договорот, 
должен е изведувачот по барање од надзорниот 
ор^ан да го веднаш одстрани од градилиштето'. 

Член 12 
Изведувачов е должен извршените работи вни-

мателно да ги чува и осигура при Државниот оси-
гурителен завод се додека инвеститорот не ги пре-
земе по постојните прописи. 

Член 13 
Изведувачот е должен да го извести надлеж-

ниот с^ган за старини, скапоцености, фосилиј а и 
слични предмети кој ќе се најдат на градилиштето 
и да му ги предаде во состојба во каква што биле 
тие најдени, односно да му овозможи самиот тој 
да ги одстрани од градилиштето. 

, I 
П. ПРАВА И ОБВРСКИ НА НАДЗОРНИОТ 

ОРГАН 

Член 14 
Надзорниот орган ги застапува интересите на 

инвеститорот при изведување градежните работи. 
Надзорниот орган се грижи, објектот да се 

изведува спрема одобрениот проект на изведува-
чот, да му се достават деталите од проектот и дру-
ги технички податоци, што се потребни за изведу-
вање работите како и работите да се изведуваат 
квалитетно. 

Надзорниот орган контролира, дали работите 
се изведуваат спрема терминскиот градежен план. 

Член 15 
Ако на исто градилиште повеќе изведувачи 

едновремено извршуваат определени градежни ра-
боти на основа посебни договори, нивната работа ја 
координира надзорниот орган на инвеститорот. 

Член 16 
Надзорниот орган може да бара материјалот 

да се испита на градилиштето или да го даде на 
стручно испитување во лабораторија ити во завод 
за испитување на материјали. Трошоците за ис-
питување паѓаат на терет на изведувачот во кол-
ку тоа е предвидено со договорот или. ако испиту-
вањето покажало дека материјалот не одговара, 
во спротивно трошоците ги сноси инвеститорт. 

Член 17 
Надзорниот орган може во име на инвестито-

рот да побара од изведувачот да прекине поната-
мошното изведување на објектот ако истиот не се 
(изведува спрема одобрениот проект,ј техничките 
прописи и стандарди. 

Член 18 
Одговорниот проектант ги дава своите при-

медби и упатства за реализацијата на проектот на 
надзорниот орган. 

Ш. ГРАДЕЖЕН ДНЕВНИК И ГРАДЕЖНА 
КНИГА 

Член 19 
' Надзорниот орган води во име на инвеститорот 

градежен дневник и градежна книга 

Член 20 
Во градежниот дневник прво се внесува денот 

кога, градежните работи отпочнале, односно при-
чините за неотпочнувањето на тој ден. Понатака, 
се внесуваат податоците за регулационата линија 
односно осовината за постојаните висински точки, 
трасата, профилите, констатацијата од прегледот на 
земјата за основа на темелите, п о д а т о к За кате-
горизација на пеколот, за временските прилики, за 
работната рака, за превозните средства, за набавен 
градежен материјал и неговиот извор, за испиту-
вање на градежниот материјал, за одвивање на 
градбата за евентуални прекинувања на работите 
со образложение на причината, за сите незгоди, 
виша сила, податоци од член 13 на овој Правил-
ник и слично. 

Во градежниот дневник исто така се внесуваа* 
и податоците од член 9 на овој Правилник кало 
и сите порачки и упатства што ги дава на изве-
дувачот инвеститорот односно надзорниот орган 
сите предлози или примедби на изведувачот одно* 
сно на раковдителот на градежните работи. 

Член 21 
Податоците во градежниот дневник се внесу-

ваат секој ден а ги потпишуваат инвеститорот и 
изведувачот односно надзорниот орган и раково-
дителот на градежните работи. 

Член 22 
Изведувачот односно неговиот раководител на * 

градежните работи должен е секој ден на надзор-
ниот орган да му ги дава сите податоци потребни 
за водење на градежниот дневник. 

Изведувачот има право, при потпишување на 
градежниот дневник или најдоцна за два дена по 
потпишувањето да внесе во градежниот дневник 
свои забелешки на поедини внесувања од страна 
на инвеститорот односно надзорниот орган. 

Ако изведувачот не го потпише градежниот 
дневник во срок од 7 дена, ќе се смета дека е со-
гласен со упишувањата во градежниот дневник 
што не ги потпишал. По истекот на овој срок из-
ведувачот нема право на приговор на уписите што 
не ги потпишал. 
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Ако надзорниот орган во градежниот дневник 
дал наредба, појаснеше или упатство, се смета де-
ка изведувачот се сложил со наредбата, појасне— 
нието или упатството, доколку во градежниот 
дневник не ставил забелешки во срок од два дена 
од денот на нивниот упис во градежниот дневник. 

Градежниот дневник се води во дупликат. Над-
зорниот орган должен е да му го предаде на изве-
дувачот дупликатот веднаш по потпишувањето. 
Доколку изведувачот не го потпишал градежниот 
дневник, инвеститорот односно надзорниот орган е 
должен после истекот на срокот од 7 дена да му 
10 врати дупликатот од градежниот дневник иако 
изведувачот истиот не го потпишал. 

Член 23 

Во градежната книга се внесуваат точни по-
датоци за стварно извршените работи. Градежната 
книга е основ за составување пресметка на рабо-
тите. 

Податоци за градежна книга прибираат заедно 
надзорниот орган и раководителот на градежните 
работи. Во градежната книга се внесуваат и скици 
за работи кои после извршувањето не можат да 
се видат како и за работи што не се вршат по 
проектот. 

Во градежната книга податоците од претхо-
дните ставови се внесуваат периодично т. е. после 
завршување на поедини фази на работата. Секој 
упис во градежната книга го потпишуваат инве-
ститорот и изведувачот односно нивните застап-
ници на градилиштето. 

Член 24 

Надзорниот орган во име на инвеститорот ја 
прегледува и потврдува правилноста на времените 
ситуации. 

Вез претходна согласност на надзорниот орган 
изведувачот не може да изведува работи кои не 
можат да се нормираат и не се опфатени со кал-
кулацијата по договорот (пресметани на основа 
стварно употребениот материјал и време). Пода-
тоците за пресметување на режиските работи дол-
жен е изведувачот секој ден да му доставува на 
надзорниот орган поради упис во градежната кни-
га. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 

Инвеститорот и изведувачот можат со догово-
рот за градење да предвидат уште и други права 
и обврски на инвеститорот, изведувачот и надзор-
ниот орган, но тие не смеат да бидат во спротив-
ност со одредбите на овој Правилник и постојните 
прописи. 

Член 26 
Овој Правилник влегува во сила со денот на 

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

Број 1363 
3 декември 1956 година 

Скопје 
Секретар за индустрија 

на Извршниот совет, 
Бл. Симеонов, е. р. 

Огласен ј е л 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 19210 од 15-Х1-1956 годи-
на ја одобри промената на фамилијарно^ име на 
Саздановски Томислав, од село Цапари, роден на 
ден 9-1У-1937 година во село Цапари — Битолско, 
од родители: татко Илија и мајка Илинка, така да 
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Ванге-
ЛОВСКИ. 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 19211 од 15-Х1-1956 годи-
на ја одобри промената на фамилијарно^ име на 
Саздановски Методија, од село Цапари, роден на 
ден 7-1-1934 година во село Цапари — Битолско> 
од родители: татко Илија и мајка Илинка, така да 
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Б а т а -
ловски. (НО) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 20930 од 24 ноември 1956 

^година ја одобри промената на роденото име на 
Костова Јорда родена на ден 3 декември 1936 го-
дина во село Сетоле, Тетовско, од татко Костовски 
Петар и мајка Љубица, така да во иднина роде-
ното име ќе и' гласи Олга. (112) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр, 22528 од 3 декември 1956 
година ја одобри промената на личното име на Геор-
гиевски Боривое, роден на ден 7 јуни 1928 година 
во град Скопје, од татко Александар и мајка Дра-
га, така да во иднина личното име ќе му гласи 
Кралевски Борис. (ИЗ) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 17020/1 од 14-Х1-1956 го-
дина ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Трајковски Трајан, од Битола, роден на ден 
19-Ш-1930 година во е. Брник, од родители: татко 
Недан и мајка Маса, така да во иднина фамили-
ј а р н о ^ име ќе му гласи Тодоров. (114) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 17019 од 10-Х-1956 годи-
на ј а одобри промената на фами лиј арното име на 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ — ПРИЛЕП 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

? о Си Ои чз 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
^ актива 

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

303.697 
89.610 

155.344 

1,324.993 

967,583 
1,463.749 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба . . . . . . 

В К У П Н О : 4,304.976 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ — ПРИЛЕП, ВО 1955 

Тутуновиот комбинат во 1$55 год. се занима-
ваше со откуп, манипулација, индустриска и се-
зонска ферментација, преработка на тутунови 
производи и продажба. 

1. К о н т р а х и р а њ е . — Во 1955 год. беше 
планирано да се насадат 500,000.000 тутунови ко -
рења, а се насадмја 532,000.000 корења тутун. Пла-
нот се исполни со 1066/с. 

2. Р а с а д о п р о и з в о д с т в о . — Сг-идбата на 
расадот се изврши за околу 15 дена порано поради 
добрите временски услови. Беше планирано да се 
произведе 1,000.000 м2, а се произведе 1,050.000 м2 

тутунов расад. Беше произведен ран расад под 
стакла во режија на комбинатот но 3 реони РХ лро-

•=* о и Си си УО 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

303.697 

227.264 

33.910 

55.700 

2,331.116 

95.279 

115 369 
1,142.641 

4,304.976 

изведениот расад им се продаде на тутунопроизво-
дителите во односните реони по производствените 
трошоци. 

• 3. Р а с а д у в а њ е . — Расадувањето на туту-
нот отпочна во првата половина на месец мај л 
се заврши до 20 јуни. За раното расадување, по-
крај поволните временски услови, многу придо-
несе употребата на ста,клоните рамови. 

4. О т к у п. — Поради големите водени талози 
приносот по страк беше за 2—3 гр. повеќе од пла-
нираното, така што во 1955 год. производство го 
беше рекордно во однос на приносот. 

Откупот отпочна на 17-Х-1955 год. Покрај от-
купната комисија во Прилеп работеа и 2 амбулан-
тни откупни комисии во е. Браилово и е. Дуње. 

5. М а н и п у л а ц и ј а . — Поради недоволниот 
сместувачки престар, работничкиот совет донесе 
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решение за манипулација да се даде извесна ко-
личина тутун на претпријатијата во Битола, 
Скопје, Куманово и Ровињ и да се ^манипулира 
што поголема количина тутун кој ќе се употреби 
за извоз. 

6. И н д у с т р и с к а ф е р м е н т а ц и ј а . — 
Поради големата количина откупен тутун на вон-
сезонска ферментација беа испраќани тутуни и во 
други фермзаводи, така да беше вонсезонски фер-
ментирано 3.219 т. од кои само во Прилеп 2.237 т. 

7. Н а б а в к а и п р о д а ж б а . — Набавката 
на суровината се одвиваше нормално. Спорови 
немаше, со минимален број на оспорени тутуни 
при откупот. Прилични тешкотии имаше околу 
сместувањето на тутунот, а исто таќа има-
ше тешкотии и околу набавката на погонскиот 
материјал. Во .1955 год. во склоп на комбинатот се 
формира во втората половина на 1955 год. нов по-
гон за изработка на тутунски производи. 

8. К а п и т а л н а и в г р а^д б а. — По доне-
сеното решение на работничкиот совет во 1955 год-
набавени се: тонга-инсталација, сталажи, водо-
водна инсталација, 1 камион, 1 дребанг, шифонери 

за работници и др., а во изградба се најдуваат 
фермзаводот, вентилатори за работниците, одде-
ление за влажење на тутун и реновирање на куј-
ната. 

9. П о л н а ц е н а н а ч и н е њ е т о. — Пла-
нирано беше да се произведе финален продукт 
4.100 т., а се произведе 4.218 т. Планот е исполнет 
со 102,88%. Спрема планот беше предвидена ПЦЧ 
во износ од 2.366.191.178 динари, а се оствари 
2.204.859.724 динари, што значи постигнато е сни-
жување од 161.331.992 дин. или 6,90%. Во 1955 год. 
е откупено воип лански колтук (филис) и сув ар 
42.236 кгр. по цена од 50—100 дин. по 1 кгр. 

10. Р е а л и з а ц и ј а . — Бруто општествениот 
приход беше планиран 9.163.115.390 дин., а оства-
рено е 9.081.454.157 дин., што значи дека продаж-
ната цена на финалниот продукт потфрли за 
81,661.233 дин. или 0,89%. Ова произлегува оттаму 
што во планската калкулација не беше планиран 
откупот на колтукот (филисот) и суварот, кој е 
намали планската продажна цена, но износот на 
вкупниот бруто-продукт е сепак поголем. (176) 

ТУТУНОВ КОМБИНАТ — ПРИЛЕП 

УТВРДУВАЊЕ И РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД ЗА 1955 ГОДИНА 

I. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 

Ред. 
број Елементи вкупниот приход 

И З Н О С 

Пр. период Втор период Вкупно 

1 Парична вредност на продадените производи и на извршените 
услуги 

2 Вредност на употребените производи од сопствено производство 
и на извршените услуги за инвестициони цели 

3 Вредност на давањата односно на услугите на други лица без 
надоместок 

4 Интереси што ги плаќа банката на претпријатието 
5 Други приходи »настанати од работењето и други вонредни 

приходи — 
6 Надоместок на штетата по основот на осигурувањето обртните 

средства -— 
7 Интерна реализација според чл. 11 од Уредбата за завршните 

сметки 
8 Реализација на трговските стоки, материјалите и отпадоците 
9 В к у п н о (1 до 8) 

10 Неоправдана имотна корист според чл. 9 од Уредбата за за-
вршните сметки 

11 Вонредни расходи 
12 В к у п н о (10 + 11) 
13 Вкупен приход (9 минус 12) 

8,005.717 

3.697 

545.820 

8,555.233 

8,555.233 
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П. РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 

* а 
ех. Елементи на расподелбата на вкупниот приход 

И 
Пр. период 

3 Н О | 
Втор период 

е 
Вкупно 

14 Вкупен приход (ред. бр. 13 (I) 8,555.233 
15 Материјални и режиски трошоци 1,632.814 
16 Набавна цена на трговската стока, материјалите и отпадоците 
17 А м о р т и з а ц и ј а 13.008 
18 Плати (заедно со зголемувањето од 500 дин. месечно) 87.615 
19 Придонес за социјално осигурување 37.665 
20 Интерес на основните средства 14.238 
21 З е м ј а р и н а 13 
22 Придонес" за кадрови 1.768 
23 Придонес односно членарина за коморите и стручните здру-

женија и заедници / 342 
24 Придонес за унапредување производството и истражувањата 20.891 
25 Заеднички фондови на продавниците на производните прет-

пријатија: 
— Амортизационен фонд 
— Резервен фонд 
— Инвестиционен фонд -

4,556.480 
26 Данок на промет 

6,364.833 27 Покритие на загубата на други погони 6,364.833 
28 В к у п н о (16 до 27) 
29' Добивка односно загуба (14 минус 28, односно 28 минус 14, зго-

лемена односно намалена за прекнижувањата според точ. 
36 од упатството „Службен лист на ФНРЈ", бр. 2Ќ/55 
за дин. — — —г — — — — — — — — — — — 2,191.304 

Ш. РА СПО ДЕЛБА НА ДОБИВКАТА 

Ред. 
број. Елементи на расподелбата на добивката 

И З Н О С 
Конечна пресметка 

30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 

39 

40 
4и 

Остварена добивка (ред. бр. 29/П) 
Од тоа: редовна добивка 

вонредна добивка — 
Данок на редовната добивка 
Данок на вонредната добивка 
Данок на рента 
В к у п н о (31 до 33) 
Остаток на добивката (30 минус 34) 
Разлика поради пониска норма на придонесот за социјално 

осигурување 
В к у п н о (35 + 36) 
Законски обврски: 

а) материјално обезбедување за првите 7 дена болување 
б) надоместок за одвоен живот 
в) придонес за социјално осигуруваше над нормите опре-

делени со сојузниот општествен план 
г) стипендии- за студенти и ученици на средни школи 
д) резервен фонд 
г) Други задолжителни фондови 
е) ануитет по гарантираниот долгорочен кредит 
ж) учество на претпријатието во намалувањето цената на 

чинењето 
Зголемен дел од придонесот за кадрови според чл. 12 од Уред-

бата за начинот на уплатата и употребата на средствата од 
фондовите за кадрови во стопанството 

Дел од добивката за изградба на станови во рудниците на јаглен 
В к у п н о (38 до 40) 

2,191.304 
2,191.304 

1,095.652 

1,095.652 
1,095.652 

1,095,652 

1.021 

1.592 
424 

21.467 

21.223 

45.726 
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Ред. 
број 

И 3 Н ЈО е Ред. 
број Елементи на расподелбата на добивката Конечна пресметка 

42 Остаток на добивката (37 минус 41) 1,049.926 
43 Непокриени законски обврски • (41 минус 37) 
44 Расподелба на остатокот на добивката (ред. бр. 42) 1,049.92*3 

Од тоа: а) на народниот одбор на околијата » 934.431 
б) на претпријатието 115.492 

45 Расподелоа на добивката кај градежни и монтажни прегори • 
јатија и претпријатија за истражување (ред. бр. 42) 
Од тоа: а) на претпријатието 

б) дел за станбена изградба: 
— на народната република 
— на народниот одбор на око ли јата 

IV. РАСЛО ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Ред. 
број Елементи на расподелбата на средствата И З Н О С 

Конечна пресметка 

46 Учество во намалувањето цената на чинењето (ред, бр. 38ж/П1) 21.223 
47 Учество во добивката (ред. бр. 446/Ш односно ред, бр. 45а/Ш) 115.492 
48 Зголемување за прокнижување според точ. 36 под в) од упат-

ството — „Службен лист на ФНРЈ", бр, 26/55 
49 В к у п н и с р е д с т в а (46+8) 136.715 
50 Средства за зголемување платите: 

а) од намалување цената на чинењето (ред, бр. 46) 
б) од делот на добивката (ред, бр. 47) ' 21.525 

51 Придонес за социјално осигурување на износите под 50 10.117 
52 Резервен фонд на платите 
53 Средства за самостојно располагање: 

а) на резервниот фонд 
б) на инвестициониот фонд 
в) на фондот за самостојно располагање 105.073 
г) на фондот на обртните средства 
д) на другите фондови со определена намена 

54 В к у п н о (46 до 53 равно 49) 136.715 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ВО 1955 

Претпријатието е основано во првата половина 
на 1955 год. од страна на ГЗС на НРМ со намена 
да биде специјализирано, а да се занимава со орга-
низирање на семепроизводјство (во прво време) на 
сите видови семенски и посадочни материјали за 
потребите на земјоделието. Откако ќе зајакне со 
својата дејност, да, организира и сопствено про-
изводство во огледни стопанства. Покрај произ-
водството, претпријатието е овластено да врши и 
промет со сите видови семенски и пссадочни ма-
теријали, со сите видови средства за заштита на 
растенијата, како и да врши извоз и увоз на се-
менски материјали. 

Во 1955 год., која наедно беше и опитна го-
дина, претпријатието успеа организациски да се 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО „СЕМЕ ВАРДАР", СКОПЈЕ, 
ГОДИНА 

среди и благодарејќи на тоа, го оствари поста-
вениот план за реализација со 130%. Исто така 
во таа година* претпријатието се афирмира како 
клучно претпријатие, кое одигра прилично важна 
улога, напоредно со напорите на народната власт 
за употреба на сортови семенски материјали, 
снабдувајќи ги земјоделските производители на-
времено со нужните семиња. 

Со организирањето на вакво претпријатие, се 
постави кај нас здрава основа за понатамошниот 
развиток на семепроизводството. Претпријатието 
успеа да се снабди и со основниот машински парк, 
што овозможи навремено да се изврши чистењето 
и обеззаразувањето на семето, (183) 
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А к т и в 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „СЕМЕ-ВАРДАР" СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

** о и ех СХ о 
Назив на позицијата к Износ 

во ООО нин. 
е* О 
<и ех Ои хо 

Назив на позицијата 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

/ 
В* Средства во пресметка и друга 

актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка . . . . . . 
8. Загуба : 

В К У П Н О : 

8.553 

1.803 

28.955 

21.759 
36.671 

1.209 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

1.266 

2.008 

7.287 

80.106 

5.360 

1.306 
408 

1.2,9 

98.950 В К У П Н О : 98.950 

А к т и в а 

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

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

ч 'о* ј 
ОЈ О« 1 О- О 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

172.152 
62 

34.786 

212.048 

14.769 

226.059 

659.876 

е* О 4Ј Си Си о 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

17 >.152 

46.313 

62 

79.096 

6.668 
129.526 

226 059 

659.876 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН 

ТЕТОВО, ВО 1955 ГОДИНА 

Производствениот план е исполнет: количин-
ски со 98%, а финансиски со 124,8% и остварен 
вкупен приход од 795,366,767 дин. 

Потфрлувањето на планот по количина иде 
оттаму што некои делови од нашиот производствен 
реон беа зафатени од градот што му нанесе из-
весна штета и на тутунот. Натфрлувањето на пла-
нот финансиски главно е резултат на постигнатата 
поголема цена при извозните тутуни. 

Сета* количина откупен тутун од реколтата 
1954 година 100% е реализирана во 1955 година, 
така што не останаа никакви залихи на крајот 
на 1955 година. 

Основните средства се наголемени за 6,39%. 
Вкупно остварената добивка изнесува 226,059.145 

дин. Од неа отпаѓа на редовна добивка 135,212.350 
дињ, а на вонредна добивка 90,846.795 дин. Ова 
остварување е постигнато со зголемената продук-
тивност на трудот и залагањето на сиот колектив 
за безпрекорна манипулација на тутунот, со што 

е постигнат позитивен финансиски резултат за 
здобивање добра продажна цена на странскиот 
пазар. 

Просечно користениот кредит през годината 
за постојани обртни средства изнесува 25,266.000 
дин., и за дополнителни обртни средства изнесува 
101,924.000 дин. 

Долгорочен кредит за инвестиции не е ко-
ристен. 

Просечната цена постигната на реализираниот 
тутун за извоз во странство изнесува 2.336 дин., а 
на тутунот за домашна фабрикација 805,73 дин. 
по еден килограм, или општа просечна цена од 
1.416,04 дин. по килограм. 

Организирана е забна амбуланта со нај модер-
ни инструменти и алати. Преземени- се мерки за 
подобрување на хигиенско-техничката заштита во 
претприј атието. 

Претпријатието во својот ферм-завод вонсе-
зонски ферментише тутуни и од другите тутунови 
претпријатија, а исто така земаше тутуни на ма-
нипулација од други потекла. Со тоа им обезбе-
дува работа на своите работници през целата го-
дина. (153) 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-СТОЧАРСКОМ ПРЕТПРИЈАТИЕ „ ЈОСИФ ЈОСИФОВОМ!", ГЕВГЕЛИЈА 

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

5 си Назив на позицијата О- О Износ 5 §. Назив на позицијата 0« О Износ 

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

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

30,292.425 
средства 

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

инвестиции 

30,292.425 

21,266,117 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

22,342.981 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 9,285.590 
вестиции 

Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друг* ( в. Банка — кредит за обртни средства 15,862.000 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

15,862.000 

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

11,420.807 
8. Пасивни временски разграничувања 

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

Г. Финансиски резултат 
9. Добавувачи и други обврски . 3,767.533 

5,303.889 Г. Финансиски резултат 
И. Добивка 
12. Покритие на загубата 

5,303.889 

В К У П Н О : 77,568.828 В К У П Н О : 77,568,828 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО - ДУ КАН ЗА МЛЕКО „ПЕЛИСТЕР" — СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

вз о ОЈ дц 0. О Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

314 

178 

1.400 

385 
13 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка . . . 
8. Загуба 

В К У П Н О : 2.290 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО-ДУКАН „ПЕЛИСТЕР", 

СКОПЈЕ, ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 1-1-1954 год. со 
реорганизација од Градската конзумна млекара, 
Маџари — Скопје. 

Претпријатието до> месец август работеше со 
три продавници, а потоа се прошири со уште една 
продавница. 

Бројот на персоналот просечно за целата го-

»=* о а о. Ои о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

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

вестиции . ' 
Б. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

314 

261 

400 

1.161 
154 

2.290 

дина беше 8 души, од кои еден службеник, а оста-
натите раководители на продавници и продавачи. 

Раководителите на продавниците се задолжу-
ваа со целиот имот на продавницата и стока што 
ја примаа сукцесивно спрема потребата на консу-
маторите. 

За продадената стока се правдаа секој втор 
ден давајќи го пазарот од направениот промет за 
двата дена на раководителот на претпријатието. 

Дејноста на претпријатието се состоеше во 
продажба на млеко и млечни производи, теста, 
разни видови конзерви, чоколади и др. (118) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
СКОПЈЕ, ВО 

Работата во 1955 год. претпријатието ја отпочна 
со вкупна актива и пасива од 1.727.884.793. 

Во извештај ната година е реализиран вкупно 
промет од Дин. 1.895.088.448.— од кој на увозот 
по разни гранки како: опрема за клучните објек-
ти^ разни суровини, алат, резервни делови и дру-
го во износ од Дин. 1,455.360.000.— и на извозот за 
разни артикли како: дрво и производи од дрво, 
ореови трупци, свилени отпадоци и свила, разни 
неметали и друго за Дин. 439,728.448.— 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО УВОЗ-ИЗВОЗ „ВАРДАР", 
1955 ГОДИНА 

<» 

Во текот на 1955 год. за реализирањето на гор-
ниот промет претпријатието има направено вкупно 
трошоци во износ 40,516.882. дин., кој во споредба 
со 1954 год. е намален за 7%, додека остварената 
добивка во износ од 117,240.142 дин., е уголемена 
во споредба со 1954 год. за 15%. 

За извршувањето на горниот промет претпри-4 

јатието има користено кредит средно 200,000.000 
дин., а за увозот на опремата се користени креди-
тите на инвеститорите. (140) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО УВОЗ- ИЗВОЗ „ВАРДАР", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 
• -Т—, Износ Износ 2 о. Назив на позицијата 0-, уо во ООО дин. и в* назив на позицијата Он УО во ООО дин. 

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

12.521 
средства 

1. Основни средства 12.521 1. Фонд на основните средства . . - 12.521 
2. Инвестиции во тек 55.712 2. Долгорочен кредит за довршување 

- 12.521 

3. Издвоени средства и други средсгва инвестиции . 
за инвестиции 33.659 3. 

4. 
Разни фондови . . . , 
Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

40.882 

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

4. 
вестиции 47.544 

4. Вкупни обртни средства . . . . 83.837 Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
6. Банка — кредит за обртни средства 156.000 В. Средства во пресметка и друга 7. Фонд на обртните средства . . . 

актива 8. Пасивни временски разграничувања 1.327 
5. Купувачи и други побарувања . . 252,353 В. Извори на средствата во пре-
6. 2,024.755 

9. 
сметка и друга пасива 

Добавувачи и други обврски . . . 163.431 

Г. Финансиски резултат 
10. 2,041.132 Г. Финансиски резултат 2,041.132 Г. Финансиски резултат 

Г. Финансиски резултат 
7. Распоредена добивка 117.240 И. Добивка 117.240 
8. Загуба 

— 12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 2.580.077 В К У П Н О : 2,580.077 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „БЕЛА ВОДА", ТИТОВ ВЕЛЕС 

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

Ѕ а* Назив на позицијата Он \о 
Износ 

во ООО дин. 5 Назив на позицијата Оч О 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 7.676 
средства 

2. Инвестиции во тек 1. Фонд на основните средства . . 6.200 

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

за инвестиции — • 3. Разни фондови 707 
4. Долгорочен кредит за финансира-

1.392 
Б. Обртни средства 

ње инвестиции 1.392 
Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

84 
1. Вкупни обртни средства . . . . 23.516 вестиции 

Б. Извори на обртните средства 

84 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 20.200 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

5. Купувачи и други побарувања . . 8. Пасивни временски разграничувања 5. Купувачи и други побарувања . . 8. Пасивни временски разграничувања 

6. Друга актива . 71 
В. Извори на средствата во пре-

71 сметка и друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
9. Добавувачи и други обврски . . . 939 Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 1.741 

7. Распоредена добивка 2.030 Г. Финансиски резултат 
8. Загуба 

— 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

2.030 

В К У П Н О : 33.293 В К У П Н О : 33.293 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ГРАДСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДНО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ „БЕЛА ВОДА", ТИТОВ ВЕЛЕС, 
ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 1-Ш-1954 год. со 
задача да произведува, преработува и продава 
тутун. 

За вршење на својата работа претпријатието 
користеше кредити за постојани обртни средства 
во износ од 8,700.000 дин. и дополнителен кредит 
за обртни средства во износ од 11,500.000 дин. кој 
го добиваше од Народната банка преку конкурс. 

Народниот одбор на општината Титов Велес 
му има доделено аграрна земја од 110 декари, до-
дека останатата површина од 500 декари колку 

што претпријатието обработуваше во 1955 год. бе-
ше земена под наем од разни приватни лица, гла-
вно на терените што на претпријатието му беа нај-
поволни за обработување. 

Земјиштето се обработува со трактори. 
Производствениот план за садењето на тутунот 

е извршен 100%, а планираната количина 45 т. е из-
вртена со 47,5 т. или 105,55%. 

Произведениот тутун се пласира за извоз и 
домашна фабрикација, за која цел е склучен до-
говор со „Македонија", Скопје и 70% од целата 
количина оди за извоз. 

Во текот на годината бе ја просечно на работа 
и™ 7 работници и службеници, на кои редовно им 
е исплатувана платата 100%. Остварената добивка 
изнесува 2,029.820 дин, (147) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈА ТИЕ „ЈУГОПЕТРОЛ" — СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а е и в а 

3 о. Назив на позицијата о 
Износ 

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

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 80.780 
1. 

средства 

2. Инвестиции во тек 18.257 
1. Фонд на основните средства . . 80.780 

3. 
Инвестиции во тек 18.257 2. Долгорочен кредит за довршување 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции 
за инвестиции 55,996 3. Разни фондови 57.573 

4. Долгорочен кредит за финансира- -

Б. Обртни средства 
ње инвестиции .' — 

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

4. Вкупни обртни средства . . . . 274.265 
вестиции 18.257 

В* Извори на обртиите средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 165.797 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 32.738 
В. Извори на средствата во пре-в. Друга актива 5.403 
В. Извори на средствата во пре-Друга актива 5.403 сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 118.268 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 26.824 

7. Распоредена добивка 34.429 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба 11. Добивка 34.429 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 501.868 В К У П Н О : 501.868 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
1955 ГОДИНА 

РАБОТАТА ВО 

Претпријатието „Југопетрол" — Скопје е ос-
новано на 12-1У-1947 год, со решение на Владата 
на ФНРЈ бр. -ГУ-302-4, а со решение на Владата 
на ФНРЈ бр. 2178-2 од 4-\Ш-1947 год. е пренесено 
во надлежност на Владата на НРМ. 

Дејноста на пјретпријатието е да го снабдува 
стопанството во НРМ со сите нафтени деривати 
преку своите складови во Маџари — Скопско, Би-
тола, Куманово, Прилеп, Штип, Титов Велес, и про-
давницата во Скопје. 

Во почетокот на годината претпријатието пла-
нираше да ќе оствари промет од 1.300.000.000 ди-
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нари, а остварен е промет од 1.496.514.861 дин. или 
планот е остварен со 115%. 

Основните средства во текот на годината се 
зголемени со 7,545.843 дин. а утрошени се средства 
од инвестициониот фонд на претпријатието за 
изградување на нови објекти во Прилеп и Титов 
Велес во сума од 18,256.555 динари. 

И покрај тоа што претпријатието ги продава-
ше нафтените деривати по цена на производите-

лот, од кој добиваше работа , за покривање на 
своите трошоци, со рационалното работење и за-
лагање колективот успеа да оствари добивка од 
34.429.288 дин., кој износ е распределен согласно 
со инструментите пропишани со Општествениот 
план на око ли јата и другите прописи. 

По добиената согласност на билансот сите 
обврски кон заедницата и фондовите се измирени, 

(160) 

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

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

^ §, Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. Ѕ Ѕ, Назив на позицијата си \о 

Износ 
во ООО дин. 

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

1. Основни средства 89.910 
1. 

средства 

2. Инвестиции во тек 20.996 1. Фонд на основните средства . . 61.671 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции 28.239 

за инвестиции 21.711 3. Разни фондови 44.744 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 7.799 
В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 290.634 вестиции 13.197 

В. Извори на обртните средства 
В* Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 162.050 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

8. Пасивни временски разграничувања 39 
5. Купувачи и други побарувања . . 39.579 

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

В. Извори на средствата во пре-
в. Друга актива 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 13.474 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 131.617 

7. Распоредена добивка 306.382 Г. Финансиски резултат 
306.382 8. Загуба 11. Добивка 306.382 8. Загуба 

12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 769.212 В К У П Н О : 769,212 

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

КАВАДАРЦИ, ВО 1955 ГОДИНА 

Во 1955 I год. се обработувале тутун од ре-
колтата 1954 год. Според годишниот план во 1955 
ход. требаше да се добиат 500.000 кгр. тутун фи-
нален продукт, а да се остварат 810,000.0000 дин 
бруто-продукт. 

Годишниот план е извршен со 555.017 односно 
количински е натфрлен со 11% а бруто-продуктот 
е остварен со 1.125.790.139 дин. односно натфрлен 
со 38,98%. Ваквиот резултат до голема степен е 
заслуга на работниот колектив. Во 1955 год. отку-
пените тутуни беа крајно влажни, а еден дел и 
мувлосани кај асмите производителите. Работни-
ниците покажаа вонредно залагање за да го спа-
сат тутунот од сигурното пропаѓање. Повикот од 
органите на управувањето во претпријатието за 

спасување на тутуните беше едногласно прифатен. 
Особена грижа беше посветена при ферментаци-
јата. 

Во извештај ната година е откупуван и тутун 
од реколтата 1955 год. Од оваа реколта се откупе-
ни вкупно 859.550 кгр. што претставува рекордно 
производство. Споредено со производството пред 
Ослободувањето, тоа е за 300% поголемо. Овој ту-
тун ќе биде обработен во 1956 год. 

Со оглед на тоа дека производството се шири, 
го претпријатието се преземени мерки за наголе-
мување на сместувачкиот простор. За таа цел е из-
граден фермзавод и. е започната изградбата на нов 
магацин со капацитет од ЗОО тона. Центар на про-
изводството е градот Кавадарци. Со оглед на кон-
трахирањата кои се извршени во последните годи-
ни, блиската е иднина кога од Кавадарци и селото 
Ваташа ќе се откупуваат околу 500.000 кгр. тутун. 

(146) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТИКВЕШ" — КАВАДАРЦИ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

<0 о. Назив на позицијата Износ »=с о и ех Назив на позицијата Износ 
си о О* чо 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 251,774.095 
2. Инвестиции во тек 223,906.362 

3. Издвоени средства и други средства 
за инвестиции 20,565.675 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 117,323.752 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 36,895 029 
6. Друга актива . 10,780.056 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 20,465.803 
8. Загуба 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

186,764.593 

17,058.077 
23,150.960 

223,906.362 

47,951.425 

129,368.162 

В К У П Н О : 681,710.772 В К У П Н О : 

13,528.832 
19,516.558 

20,465.803 

681.710.772 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ВИСОКА ЧУКА", С. МИРАВЦИ, ТИТОВВЕЛЕШКО 

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

га и* хо Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

е* о 
" а. Ри хо 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

16.174 

5.901 

14.125 

2.636 

5.966 

В К У П Н О ; ! : Ј 44.802 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

16Л74 

7.709 

4.699 

10.254 
5.966 

44.802 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ШУМСКОТО ИДУСТРИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
„ВИСОКА ЧУКА", С. МИРАВЦИ — ТИТОВВЕ-

ЛЕШКО ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието врши експлоатација на шума, 
произведува огревно дрво, целулозно дрво, горан-
ски букови трупци и нормални прагови кои на 
домашниот и странскиот пазар (целулозното дрво) 
имаат добар пласман. 

Во 1955 година особено добар пласман имаше 
целулозното дрво, кое преку „Југодрво" од Белград 
се извозуваше во странство а за тоа претпријатие-
то добиваше 5% слободни девизни средства. Со нив 
претпријатието се снабдуваше со камионе™ гуми 
и други камионски делови Од странство. 

Претпријатието во 1955 год. оствари бруто-
продукт во износ од 59,888.493 ДЈШ. и тоа само со 6 
камиона М. „ОМ" од кои просечно работеа 3, а ма-
теријални трошоци во износ од 53,922.711 дин. (по-, 
х^еќето се дадени за камионски делови и гуми, би-
дејќи превозните средства се доста стари, а шум-
скиот пат прилично лош). 

Претпријатието спрема планот за 1955 год. тре-
баше да оствари бруто-продукт од 40,000.000 дин. 
а оствари 59,888.493 дин., што значи дека планот е 
исполнет со 150%. Овој успех произлегува оттаму 
што претпријатието изврши преориентација за 
поголемо произведување на техничка маса, т.е. про-
изводство на целулозно дрво, трупци и железнички 
прагови. (137, 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „РЕПЛЕК" — СКОПЈЕ 

А к т и в * на дев 31-ХП-1955 ѕодина П а с и в а 

З а . Назме на позицијата си <0 
Износ 

во ООО дин. 3 Назив на позицијата 
04 О 

Износ 
во ООО дин. 

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

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

5.231 
средства 

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

инвестиции 

5.231 

за инвестиции 31.838 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за, финансира-

ње инвестиции 

33.440 

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

4. Вкупни обртни средства . . . . 310.197 
вестиции 

В. Извори на обртннте средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

325.021 

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

133.301 
32 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврска . . . 

6.944 

109.963 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива — 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

30.648 

В К У П Н О : 511.247 В К У П Н О : 511.247 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
ЗА,: ПРОМЕТ СО ЛЕКОВИ „РЕДЛЕК" — СКОПЈЕ. 

ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието за промет со лекови „Реплек" 
— Скопје е основано во 1945 година и работи преку 
своите складишта во Скопје, со сите здравствени 
установи, болници и аптеки во Републиката и вон 
од неа. Таа има неколку отсека, како што се та-
блети© одделение, ампулќо одделение, одделение за 

суви и течни хемикалии, одделение за инструмен-
ти, забно одделение. Тие вршат дистрибуција на 
лекарства што се произведуваат во земјата и ле-
карства што се од увозот. 

За извршување на планот, претпријатието рас-
полагаше со основни средства во износ од 7,204.880 
дин., а покрај тоа користеше ц кредит ка ј Народ-
ната банка во висина од 325.021.000 дин. 

Во текот на економската 1955 год. претприја-
тието направи промет од 878,490.909 дин. а плани-
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рано беше 750,000.000 дин., што значи дека плани-
раниот промет е натфрлен за 128,491.000 дин. или 
14% повеќе. 

Остварениот вкупен приход од 82,994.207 дин. е 
распределен на: материјални трошоци 9,058.212 д., 
наголемување на платите по 500 дин., социјален 
придонес 185.181 дин., амортизација 1,042.673 дин., 
камата на основни средства 306.959 дин., интерес 

на обртни средства 17,628.878 дин., болување до 7 
дена 15.874 дин., придонес за кадри 218.622 дин., 
резервен фонд на претпријатието 7,200.000 дин., ин-
вестиционен фонд 4.392.454 дин., процент за платен 
фонд и др. 12,297.812 дин. и добивка 30,647.746 ди-
нари. 

Обврските спрема општествената заедница прет 
пријатието редовно ги исполнуваше. (171) 

Б И Л А Н С 

НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАРОДНА ЗАДРУГА" — СКОПЈЕ 

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

2 а. Назив на позицијата 0- о 
Износ 

во ООО дин. Ѕ а. Назив на позицијата Ои о 
Износ 

ве̂ ООО дин. 

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

1. Основни средства 832 средства 
832 

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

832 

3. Издвоени средства и други средства 
724 

инвестиции — 

за инвестиции 724 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 

3.338 

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

4. Вкупни обртни средства . . . . 14.549 вестиции 

Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 13.583 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

207 
6.490 8. Пасивни временски разграничувања 207 

5. Купувачи и други побарувања . . 6.490 
В. Извори на средствата во пре-

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

6. Друга актива 
В. Извори на средствата во пре-

6. Друга актива сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 4.635 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива — 

7. Распоредена добивка 1.005 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба * — 11. Добивка 1.005 8. Загуба * 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 23.6.0 В К У П Н О : 23.600 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
НОВИНСКО-ИЗ ДУВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

„НАРОДНА ЗАДРУГА" — СКОПЈЕ, ВО 1955 ГОД. 

Новинско-издавачкото претпријатие „Народна 
задруга" — Скопје го исполни својот производствен 
план за 1955 година. Издаден е весникот „Народна 
задруга" во тираж од 286.000 примероци, месечното 
списание „Земјоделски буквар" во тираж од 60.000 
примероци, 'како и земјоделска литература во ти-
раж од 74.400 примероци или вкупен тираж од 
420.400 примероци. 

Во рамките на ова претпријатие постојат и 
продавници во Скопје и Битола, подвижна кино-
книжарница и изложба, а во проект е и отворање 
нови книжарници во поголемите центри на Репу-
бликата, од каде нашите селани и други ќе можат 
да се снабдат со целокупната земјоделска литера-
тура, како и разновиден канцелариски, школски и 
друг материјал по пристапни цени, особено ка ј ли-
тературата. 

Претпријатието во 1955 год. оствари вкупен 
приход од 26,151.417 динари, од кој добар дел от-
паѓа на литературата. (164) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „ЗАДРУГАР" — БИТОЛА 

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

2 а. " Назив на позицијата а. о 
Износ 5 Назив на позицијата О* о 1 Износ 

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

800.205 средства 
1. Основни средства 800.205 средства 

800.205 
1. Основни средства 

1. Фонд на основните средства . . 800.205 
2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции — 

за инвестиции 7,338.295 3. Разни фондови 7,949.485 
4. Долгорочен кредит за финансира-

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

90,429.338 
вестиции 

4. Вкупни обртни средства . . . . 90,429.338 
вестиции 

Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 80,014.000 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

8. Пасивни временски разграничувања 1,798.033 
5. Купувачи и други побарувања . . 18,714.658 

В. Извори на средствата во пре-
1,798.033 

5. Купувачи и други побарувања . . 18,714.658 
В. Извори на средствата во пре-

6. Друга актива 1,527.782 сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 26,171.201 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 2,077.354 

7. Распоредена добивка — Г. Финансиски резултат 

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

В К У П Н О : 118,810.278 В К У П Н О : 118,810.278 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПЕЧАТНИЦАТА „ПРОСВЕТА" — КУМАНОВО 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

и( о V о. СЦ УО Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

в* о 1) а, Ои О Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

A, Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О « 

9.842 

1.424 

8.292 

1.785 

3.639 

Извори на основните и издвоените 
средства 

Фонд на основните средства . . 
Долгорочен кредит за довршување 
инвестиции 
Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции . 
Други извори за финансирање ин-
вестиции 

В. Извори на обртните средства 
Банка — кредит за обртни средства 
Фонд на обрлате средства . . . 
Пасивни временски разграничувања 

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

Добавувачи и други обврски . . . 
Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
Добивка 
Покритие на загубата 

6.513 

3,329 
1.137 

6.776 

24.982 В К У П Н О : 

3.588 

3.639 

24.982 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПЕЧАТНИЦАТА „ПРОСВЕТА" — КУМАНОВО, ВО 

1955 ГОДИНА 

Печатницата „Просвета" во Куманово е осно-
вана како самостојно претпријатие со решение на 
Народниот одбор на општината Куманово бр. 419 
од 31-Ш-1954 год. со цел да врши стопанска деј-
ност — печатарски услуги на територијата на Ку-
повната околија и други поблиски и подалечни 
околии. 

Споредено со производството во 1954 год., про-
изводството во 1955 год. покажува знатно покачу-
вање. Во 1954 год. е остварен бруто-продукт во из-
нос од 8,038.049 дин. додека во 1955 год. е остварен 

бруто-продукт во износ од 22,801.906 дин. Ова зго-
лемување на бруто-продуктот во 1955 год. се дол-
жи на зголемувањето на основните средства на 
претпријатието и на снижувањето на полната цена 
на чинењето, што се огледува во остварената до-
бивка во 1955 год. во износ од 3,638.533 ддн. 

Успехот на претпријатието би бил поголем ако 
снабдувањето со хартија беше редовно и рамно-
мерно. Хартијата през целата 1955 год. беше кри-
тичен материјал. Недостигот на хартијата предиз-
викуваше во текот на годината и извесни застои, 
што се одрази во нерамномерно^ користење на 
основните средства и работната рака во производ-
ството. (157) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА МЕТАЛСКИОТ ЗАВОД „ТИТО", — МАЏАРИ - СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в * 

3 а, Назив на позицијата 
Си \ о 

А. Основни И издвоени средства 

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

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

Износ 
во ООО дин. Ѕ Е. Назив на позицијата 

ОН ХО 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извор« за финансирање иа« 

вестиции 
В. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

Износ 
во ООО дин. 

545.805 
238.435 

106.785 

353.041 

189.948 
350,771 

176.442 

В К У П Н О : 1,961.227 

627.491 

154.755 

116.194 

1.994 

672.218 
4.032 

208.054 
47 

176.442 

1,961.227 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ НА МЕТАЛСКИОТ 
ЗАВОД „ТИТО", СКОПЈЕ ВО 1955 ГОДИНА 

Планот на производството по обем и финан-
сиски е исполнет со 124,790, а планот на реализа-
цијата е исполнет со 108,5%. Реализацијата течеше 
нормално. Но по преземање на новите економски 
мерки се осети голема стагнација во производите 
од групата градежни машини. 

Продуктивноста на трудот е зголемена со 0,49% 
во споредба со состојбата од претходната година. 

Снабдувањето со суровини, поради немање на 
цврст производствен план, не течеше нормално. 

Обртните средства, во рамките на нормативи-
те, не можеа да се запазат, поради нестабилноста 
во снабдувањето со суровините, како и со залихите 
на готови производи преку нормата. 



Стр. 16 — Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 20-ХИ-1956 
Ј.УЛ I • 

За дополнение на посредните обртни средства 
се користеа и дополнителни кредити. 

Инвентарисуван>ето е извршено детално и се 
опфатени сите средства како обртни така и основ-
ни. Појавените разлики во обртни средства работ-
ничкиот совет ги прими како оправдани. 

Обврските кон заедницата се исполнувани ре-
довно спрема временските пресметки, додека де-
финитивно по завршната сметка. 

Остварената добивка согласно законските про-
писи и вишокот на платниот фонд им е распреде-
лен на работниците и службениците на претпри-
јатието. (134» 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ТУРИСТИЧКИ И СООБРАЌАЈНИ УСЛУГИ „ПУТНИК", СКОПЈЕ 

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

е* о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 2 Назив на позицијата 0* хо 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

Износ 
зо ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 2.476 
2. Инвестиции во тек — 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 4.548 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 3.829 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 3.910 
в- Друга актива — 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 7.956 
8. Загуба — 

В К У П Н О : 22719 

2.476 

6.3/1 

5.254 
662 

7.956 

22.719 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПУТНИК", СКОПЈЕ ВО 1955 

ГОДИНА 

Претпријатието во 1955 год. работата ја отпочна 
во намален состав. Автопаркот и сервионата ра-
ботилница согласно одлуката на Работничкиот со-
вет од 1-ђ-1955 год. се издвои од составот на „Пут-
ник" — Скопје и оформи ново претпријатие „Ауто-
турист" — Скопје. 

Развитокот на настаните после тоа ги потвр-
дија верувањата дека и без овој возен парк зада-
тоците на претпријатието можеа да бидат извршу-
вани. 

Оваа година претпријатието отпочна работа со 
1,968.115 дин. основни средства, а до крајот на го-
дината ги наго леми на 2,475.591 дин. 

Вкупниот приход од 16,289.604 дин. претприја-
тието го, распредели на: материјални трошоци 
3,261,920 дин., амортизација 195.245 дин., плати 
3,397.346 дин., придонес за социјално осигурување 
1,460.857 дин., КОС 18.725 дин. и добивка 7,955.511 
динари. 

Претпријатието оствари вкупен промет од 
290,737.919 дин. (189) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛНО ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈ АТИЕ „СЛОГА", — РЕСЕН 

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

5 § Назив на позицијата и* о 
Износ 

во ООО дин. 2 а, Назив на позицијата (X ХО 
Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 36.072 
2. Инвестиции во тек — 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 2.151 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 3526 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 1.727 
6. Друга актива 38 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 2.859 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 36.072 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови 2.045 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

В. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 3.272 
7. Фонд на обртните средства . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања — 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . \.8\4 
10. Друга пасива з ц 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 2.859 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 46.373 В К У П Н О : 46.373 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „АНГРОКО Л ОНИ ЈАЛ", СКОПЈЕ 

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

2 8. Назив на позицијата СХ \о 
Износ 

во ООО дин. 
чо* • Износ Назив на позицијата во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 9.881 
2. Инвестиции во тек 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции . 7.508 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 180.796 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 60 210 
6. Друга актива . . . 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 562 

А. Извори на основните и издвоените 
.средства 

1. Фонд на основните средства . . Ј.881 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 11.149 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 139.871 
7. Фонд на обртните средства . . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 97.494 
10. Друга пасива 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 562 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 258.957 В К У П Н О : 258.957 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Претпријатието „Ангроколонијал" Скопје отпо-
рна со работа во 1949 год. Во претпријатието се 
запослени 47 работници и службеници. 

Планираниот промет за 1956 год. изнесуваше 
960,000.000 дин. а е остварен промет од 1,206.743.376 

дин. сд кои 73.996.000 дин. се остварени рд извозот. 

Претпријатието оствари вкупен приход од 

41,400.193 дин. и добивка од 562.000 динари. 

Платниот фонд во износ од 10,807.603 дин. фор-

миран на база одредениот процент е наполно по-

криен. (187) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АВТОБУСКИ СООБРАКАЈ, СКОПЈЕ 

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

3 а Назив на позицијата 
0* ХО 

Износ 
во ООО дин. Ѕ о. Назив на позицијата Он УО 

Износ 
во ООО дин. 

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

1. Основни средства 113.491 средства 

2. Инвестиции во тек 4.851 1. Фонд на основните средства 113.491 2. Инвестиции во тек 
2. Долгорочен кредит за довршување 

3. Издвоени средства и други средства 
11.055 

инвестиции 
за инвестиции 11.055 3. Разни фондови 10.444 

4. Долгорочен кредит за финансира-

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 2.945 Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

2.945 

4. Вкупни обртни средства . . . . 29.762 вестиции 616 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 22,633 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

5. Купувачи и други побарувања . . 597 
8. Пасивни временски разграничувања 4 5. Купувачи и други побарувања . . 597 

Пасивни временски разграничувања 

6. Друга актива 362 В. Извори на средствата во пре-
6. Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 9.888 Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 97 
7. Распоредена добивка 5.613 Г. Финансиски резултат 

— 11. Добивка . . . . 5.613 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 165.731 В К У П Н О : 165.731 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АВТОБУСКИ СООБРА-

КАЈ, ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието за 1955 г. по предвидениот план 
требаше да реализира вкупен приход од 137,303.000 
дин. или просечно месечно 11,442.000 дин. со 178 ли -
ца. Меѓутоа, претпријатието оствари вкупен при-
ход од 169,033.597 или просечно месечно 14,086.133 
дин. со 214 лица што значи планот го исполни со 
123%. 

Претпријатието во текот на годината оствари 

добивка од 5,613.204 дин. 

Претпријатието би можело да постигне пого-
леми успеси кога би било снабдувате поуредно со 
резервни делови и материјали, но бидејќи истите 
се од увозон карактер набавката е многу тешка. 

Продуктивноста на трудот многу зависеше од 
машинскиот парк, бидејќи возилата се набавени 
како половни и дотрај ани. (175) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „РЕЧИЦА", КУМАНОВО 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

ч о 
СХ о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 2 8, Назив на позицијата Си о 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции . . 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

36.893 
44.786 

2.962 

11.429 

377 
1.169 

93 

В К У П Н О : 97.711 

28.750 

8.323 
2.962 

44.786 

10.449 

. 1.104 
1.423 

93 

97.711 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
СТОПАНСТВОТО „РЕЧИЦА", ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието е основано 1-1)-1952 год. 
Земјишниот посед на претпријатието изнесува 

285 ха. Тоа располага со основни средства во из-
нос од 48,830.299 дин., а вложените инвестиции во 
тек на изградбата изнесуваат 44,786.336 дин. Инве-
стициите се вложени и се влагат за механизација, 
систем за наводнување од 120 ха со вештачки дож, 
подигнување на 50 ха плантажно лозје и 5 ха ово-
шна градина. Сите објекти се веќе на довршу-
вање. 

Претпријатието во текот на годината има из-
работено десетгодишна перспективна програма во 

коЈа е определен смерот на производството во сто. 
паметното. 

Застапени се гранките и тоа: ратарство, сто-
чарство и лоз аро-овоштарство. За сите овие гранки 
постојат услови за развиток. 

Вкупната реализација изнесува 26,275.409 дин. 
Претпријатието во текот на годината преку семен-
ската служба продаде околу 25.000 кгр. сортно се-
ме на производителите во око лиј ата. Останатото 
производство претпријатието го продава преку 
своите продавници во градот и на другите заинте-
ресирани потрошувачи. 

Со примена на механизацијата претпријатието 
уштеди платен фонд во износ од 1,100.000 дин. а 
со примена на агротехниката има постигнато по-
зитивен резултат. (58) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ФАБРИКАТА „ТОДОР ЦИПОВСКИ", ВО 1955 ГОД. 

Фабриката во 1955 год. ги пушти во опитно 
производство новите одделенија ткачница со апре-
тура. Производството се прошири од волнено вла-
чено предиво и на волнени ткаенини за машко и 
женско облекло, разни ќебиња и секакви видови 
ткаенини за армијата. 

Производствениот план за 1955 год. остварен е 
по количина со 107%, а по вредност со 84%. 

Од остварениот бруто' продукт материјалните 
трошоци изнесуваат 57,73%,\ амортизацијата 4%у 
плати со социјален придонес 6,91%, интересот на 
основните средства 4,47%, данокот на промет 6,22% 
и добивката 20,67%. 

Добивката е распределена спрема прописите 
што постојат. (165) 
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Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА ВОЛНЕНИ ТКАЕНИНИ „ТОДОР ЦИПОВСКИ", ТЕТОВО 

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

5 си Назил на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. 5 Назив на позицијата 
Ри хо 

Износ 
во ООО дин. 

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

1. Основни средства 
средства 

1. Основни средства 1,113.445 
средства 

2. Инвестиции во тек 
1,113.445 

1. Фонд на основните средства . . 1,113.445 2. Инвестиции во тек 4.884 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции — 

за инвестиции 149.449 3. Разни фондови 170.812 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции — 

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

4. Вкупни обртни средства . . . . 553.792 
вестиции 4.884 

4. Вкупни обртни средства . . . . 553.792 
вестиции 

Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 560.024 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

5. Купувачи и други побаоувања . . 
8. Пасивни временски разграничувања 629 

5. Купувачи и други побаоувања . . 295.409 
Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 251,832 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 16,353 

7. Распоредена добивка 285.533 Г. Финансиски резултат 4 

8. Загуба _ И. Добивка . 285.533 8. Загуба 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 2,403.512 В К У П Н О : 2,403.512 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА ЦРВЕН ПИПЕР, ГЕВГЕЛИЈА 

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

(X о о сх ** о Назив на позицијата Износ о 
V СХ о- \о Назив на позицијата Износ 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 30,436.068 
2. Инвестиции во тек — 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 3,941 732 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 37,840.096 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 17,733.934 
6. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 22,390.541 
8. Загуба — 

В К У П Н О : 112,342.371 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

30,436.068 

2,440.131 

863.347 

49,512.000 

572.902 

6,097.382 

22,390.541 

112,342.371 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ФАБРИКАТА ЗА ЦРВЕН ПИПЕР, ВО 1955 ГОД. 

Во текот на 1955 год. претпријатието откупи 
265 тона суви индустриски приперки и 182 тона су-
рови индустриски пиперки или вкупно откупено 
289 тона суви пиперки, што значл дека планот на 
откупот е остварен со 120%. Постигната е откупна 
цена' од 174,92 дин. 

Остварен е бруто продукт 157.085 кгр. во вред-
ност од 73,572.221 дин. 

Планираната цена по еден кгр. преработен пи-
пер од 378 дин. е остварена со 468 дин. Ова зголе-
мување се должи на коњуктурноста на странското 
тржиште каде што е дојдено до осетен скок на це-
ните на извозниот пипер. 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МАНЧУ МАТАК", КРУШЕВО 

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

2 §, Назив на позицијата Он о 
Износ 

в) ООО дин. 3 а Назив на позицијата Он хо 
Износ 

во ООО дин. 

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

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

2.208 
617 

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

инвестиции 

2.208 

за инвестиции 5.146 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

8.232 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 52.644 вестиции 

Б. Извори на обртните средства 

617 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

35.419 

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

977 
8. Пасивни временски разграничувања 

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

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

10. Друга пасива 
15.116 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

5.125 

В К У П Н О : 66.717 В К У П Н О : 66.717 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Претпријатието „Манчу Матак" е основано во 
1947 год. Се занимава со изработка на ^персиски 
килими, а покрај тоа произведува машински три-
котаж, конфекциони производи и печатење на 
шами и. 

Во оваа година реализацијата на теренските 
килими беше слаба затоа што персиските килими 
се скапи и се наменети само за извоз. 

Постигната е добивка од 5,125.000 дин. од која 
сума му останува на претпријатието за самостојно 
располагање 3,773.000 дин. 

Планираниот промет за 1955 год. изнесуваше 
45.000.000 дин. а реализацијата е извршена со 
32,293.000 дин. 

Редовните и дополнителните средства што Црет 
пријатието ги добива како кредит од Народната 
банка изнесуваат 35,419.000 дин. Во извесни вре-
менски периоди одобрениот кредит не' беше до-
волен за правилното одвивање на работата. (170) 
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Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", СКОПЈЕ 

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

2 о. Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 5 а, Назив на позицијата о* О 

Износ 
во ООО дни. 

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

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

210.843 
средства 

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

инвестиции 

177.522 

33.321 
за инвестиции 40.605 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
42.598 

В. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 244 558 
вестиции 

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

актива 

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

59.766 
10.066 

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

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

260.758 

7.294 

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

10. Друга пасива 
14.957 
29.388 

7. Распоредена добивка 58.946 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

58.946 

В К У П Н О : 624.784 В К У П Н О : 624 784 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Фабриката за кожи и туткал „Гоце Делчев", со 
седиште во Скопје е основана во 1947 год. Се за-
нимава со преработка на сите видови кожи и 
изработување на туткал од нивни отпадоци. Во 
текот на работата производствениот план по бруто 
продукт претпријатието го исполни со 123% одно-
сно планирано 546,000.000'. а остварено 671,428.749 
дин. Извршувајќи го планот, претпријатието оства-

ри добивка од 58,946.000 дин. Со тоа успеа да ги 
покрие сите законски обврски и да оствари фонд 
за самостојно располагање од 3,933.000 дин. како и 
плати од добивка со социјален придонес во износ 
од 5,083.000 дин. а остатокот од 11,281.000 дин. на 
Народниот одбор на град Скопје. 

Во текот на 1955 год. претпријатието работеше 
со 302,762.196 дин. основни и просечно 282,450.000 д. 
обртни средства, кои беа доволни за извршување 
на производствената задача. (131) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА РАБОТИЛНИЦАТА ВО 1955 ГОДИНА 

Столарската работилница „Богдан Каракостов" 
— Титов Велес е основана во 1947 год. со задача 
да изработува разна столарија и намештај. 

Во началото на своето работење претпријатие-
то имаше запослено 18 работници, додека сега 
нивниот број изнесува 57 работници. 

Планот на производството за 1955 година изне-
суваше 25,000.000 а на добивката 2,800.000 дин. Ос-

тварено е промет во износ од 29,000.000 дин. со до-
бивка 4,566.000 дин. што значи планот е исполнет 
со 116% или натфрлен со 16%. 

Претпријатието през годината пос лу ваше со 
успех и немаше некои тешкотии околу набавката 
на суровините и пом. материјалите, бидејќи се 
снабдуваше директно од фабриките. (150) 
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Б И Л А Н С 
НА СТОЛАРСКО-МАШИНСКАТА РАБОТИЛНИЦА „БОГДАН КАРАКОСТОВ" — ТИТОВ ВЕЛЕС 

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

3 1[ Назив на позицијата 
а. о 

Износ 
во ООО дин. 

о V Ѕ. Он О 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

14.896 

3.641 

8.159 

3.612 

4.566 

34.874 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

14.896 

4.216 

9.748 

235 

1.212 

4.566 

34.874 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ, СКОПЈЕ 

на ден 81-ХП-1955 година П а с и в а 

Ѕ а Назив на позицијата а. о 
Износ 

во ООО дин. 2 §. Назив на позицијата 
си \о 

Износ 
во ООО дин. 

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

48.497 
средства „ 

1. Основни средства 48.497 
средства „ 

2. Инвестиции во тек 1.218 1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

42.284 

3. Издвоени средства и други средства 
9.070 

инвестиции 6.213 
за инвестиции 9.070 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

8.075 

1.004 
В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

51.014 вестиции 214 4. Вкупни обртни средства . . . . 51.014 
Б. Извори на обртните средства 

214 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 56.712 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

23.605 
8. Пасивни временски разграничувања 61 

5. Купувачи и други побарувања . . 23.605 

6- Друга актив? . . # 
1.672 В. Извори на средствата во пре-6- Друга актив? . . # сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 7.780 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 12.733 

7. Распоредена добивка 21.399 Г. Финансиски резултат 

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

21 399 

В К У П Н О : 156.475 В К У П Н О : 156.475 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ, 

СКОПЈЕ, ВО 1955 ГОДИНА 

Електро-механичкото претпријатие се занима-
ва со производство на електрични производи, но 

покрај тоа врши и електрични и механички ус-
луги. 

Производствениот план претпријатието го ис-
полни со 113% и оствари вкупен приход од 
121,049.009 дин., а постигна добивка од 21,399.109 д. 

(166) 

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

МАЛО И ГОЛЕМО „ЈАВОР", БИТОЛА 
А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

** о V о. си о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

о и сх а* хо 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

3.304 

7.153 

40.477 

8.452 
4.513 

2.365 

66.264 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции . 
В. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

3.304 

7.504 

47.300 

278 

2.834 
2.679 

2.365 

66.264 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1955 
ГОДИНА 

Претпријатието „Јавор" во своето пос лу вање 
заедно со 8-те дуќани през 1955 год. оствари про-

мет од 190.234.564 дин. и вкупен приход од 20,083.893 
динари. 

Фондот на платите според прометот со придо-
несот за социјално осигурување за 1955 година из-
несуваше 9,009.569 дин. (1145) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 

Планираниот промет за 1955 год. изнесуваше 

38,000.000 дин. а е остварен со 44,888.976 дин., или 

планот е остварен со 118%. Остварен е вкупен при-

ход 3,798.297 дин. Од тоа на режиски и материјал-

ни трошоци 362.457 дин., интерес на основните сред-

ДУЌАНОТ „ШАР", СКОПЈЕ, ВО 1955 ГОДИНА 

ства 324.745 дин., платен фонд 2,234.438, остварена 
добивка 20.196 динари. 

Претпријатието се раководеше од принципот 
вишокот на разликите на цените го употребуваше 
през годината за намалување 1на цените на стоките. 
Благодарејќи на залагањето на колективот планот 
беше натфрлен со 18%. (102) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН ЗА КОЛОНИЈАЛ 

на ден 31-ХП-1955 година 
„ШАР", СКОПЈЕ 

П а с и в а 

•=* о ОЈ о. Си \о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

^ о и Си Си чо Назив ка позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

155 

682 

7.036 

221 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

20 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

л е инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

155 

1.115 

5.585 

1.239 

20 

В К У П Н О : 8.114 В К У П Н О : 8.114 

А к т и в а 

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

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

«< о V О-а, о 
дазив на позицијата Износ о V (X Си >о Назив на позицијата Износ 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 41,022.812 
2. Инвестиции во тек 1,217.060 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 9,471.635 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 299,542.151 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

6. Купувачи и други побарувања . . 43,511.403 
в . Друга актива 19,617.763 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 140,654.103 
8. Загуба 

В К У П Н О : 555,036,927 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

41,022.812 

23,898.395 

V 

1,217.060 
% 

204,209.000 

204,209.000 

8,375,632 
135,659.925 

140,654.103 

555,036.927 
9 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, 

ВО 1955 ГОДИНА 

Во 1955 год. претпријатието обработуваше ту-
тун од реколтата во 1954 година. Откупена е су-
ровина 296.517 кгр. или 114% во однос на плани-
раното количество. Средната цена за еден кгр. от-
купе^ тутун е 480,43 или 99,9% во однос на плани-
раната. 

По обработката на наведената количина е до-
биен финален продукт 272.840 кгр. за вредност од 
692.150.592 динари, од кои извозен тутун 183.264 кгр. 
за вредност 574,647.912, а за домашните фабрики 
89.567 кгр. за вредност од 117,502.689 дин. 

Целокупната произведена количина е реали-
зирана во 1955 год. со просечна цена 2.344 дин. по 
кгр. и тоа за извоз 3.135 дин. по кгр. и за домашно 
производство 1.311 дин. по кгр. (162) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА МЕЃУНАРОДНА ТРГ ОВИЈА И ПРЕТСТАВНИШТВА „ИНТЕРИМПЕКС" 

СКОПЈЕ 

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

Ѕ си Назив нд позицијата си о 
Износ 

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

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

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

13.011 
202 

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

инвестиции . 

13.011 

за инвестиции 3.627 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции * 

34.256 

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

4. Вкупни обртни средства . . . . 107.872 
вестиции 

В. Извори на обртните средства 

1.658 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

6. Банка — кредит за обртни' средства 
7. Фонд на1 обртните средства . . . 

35.337 

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

119.702 
30.288 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 156 495 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива • * • « ! • » 33.945 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба .* . . . 

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

165.450 

В К У П Н О : 440.152 В К У П Н О : 440.152 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Претпријатието „Интеримпекс" е формирано н а 

1-1-1953 год. како претпријатие за меѓународна 
трговија и заступства. Меѓутоа, по своето делува -
ње станува такво дури во втората половина на 
1954 год. 

За поуспешно обавување на својата делатност, 
претпријатието има свои преставништва, како во 
нашата земја, така исто и во странство. Во мо-

ментот претпријатието има претставништво во Бел-
град, Загреб и Љубљана, а во блиска иднина ќе се 
отворат и во другите поголеми градови во нашата 
земја. 

Во странство има свои претставништва во Беч, 
Минхен, Инстанбул и Сао Пауло. 

Иако претпријатието е оформено релативно 
скоро, единствено од ваков вид во НРМ и без тра-
диции од минатото, сепак истото успеа не само да 
се афирмира како такво, но да постигне и завиден 
финансов резултат во 1955 година. (159) 
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Б И Л А Н С 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА „СВЕТЛИНА" 

КУМАНОВО 

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

5 си Назив на позицијата 
Си хо 

Износ 
во ООО дин. 5 Назив на позицијата си хо 

Износ * 
во ООО дин. 

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

1. Основни средства 47.727 
средства 

47.727 
2. Инвестиции во тек 777 1. Фонд на основните средства . . 47.727 
2. Инвестиции во тек 777 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции 

за инвестиции 3.315 3. Разни фондови 
• 4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 

3.521 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-
777 

4. Вкупни обртни средства . . . . 1.770 
вестиции • 

В. Извори на обртните средства 

777 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 747 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 3.482 
8. Пасивни временски разграничувања 

866 
В. Извори на средствата во пре-

866 
В. Извори на средствата во пре-

сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 4,472 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 693 

7. Распоредена добивка 2.319 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

2.319 

В К У П Н О : 60.256 В К У П Н О : 60.256 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

делатност, купопродажба на електрична енергија 
во градот и око ли јата Куманово. 

Во Г955 год. претпријатието наполно го оства-
Претпријатието за дистрибуција на електрична. ри општествениот план на превземената и реали-

зирана електрична енергија со што оствари добив-
ка од преку два милиона динари. (151) 

енергија „Светлина", Куманово е формирано во 
1954 година. Се занимава со чисто дистрибутивна 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АУТО-ТРАНСПОРТ И 
ШПЕДИЦИЈА, СТРУМИЦА ВО 1955 ГОДИНА 

ѕ Претпријатието во 1955 год. производствениот 
план го изврши и тоа: П/КЛМ со 127% и Т/КЛМсо 
100%. 

Предмет на псилувањето на претпријатието е: 
превоз на стоки со камиони, превоз на патници и 
шпедитерски услуги. 

Вкупниот приход во текот на годината изнесу-
ва 113,877.305 д. 

Претпријатието во своето поодување постигна 
добри резултати и покажа добар финансиски ре-
зултат. 

Сите обврски на претпријатието спрема опште-
ствената заедница се измирени во целост и во за-
конскиот срок. (129) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АУТО-ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА, СТРУМИЦА 

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

3 ѕ. Назив на позицијата а. о 
Износ 3 о. Назив на позицијата 

Си о 
Износ 

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

1. Основни средства 90,338.193 
1. 

средства 
49,330.631 2. Инвестиции во тек 562 261 

1. Фонд на основните средства . . 49,330.631 

3. 
Инвестиции во тек 562 261 2. Долгорочен кредит за довршување 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции 41,007 562 
за инвестиции 10,979.056 3. 

4. 
Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-

12,710.924 

В. Обртни средства 
ње инвестиции 

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

4. Вкупни обртни средства . . . . 14,540.642 
вестиции 562.261 

14,540.642 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка —кредит за обртни средства 12,880.000 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

Купувачи и други побарувања . . 
8. Пасивни временски разграничувања 

5. Купувачи и други побарувања . . 8.945.506 
Пасивни временски разграничувања 

в. Друга актива В. Извори на средствата во пре-Друга актива 

9. 
сметка и друга пасива 

Добавувачи и други обврски . . . 4,394.864 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 4,479.416 

7. Распоредена добивка 14,926.046 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба — 11. 
12. 

Добивка 
Покритие на загубата 

14,926.046 

В К У П Н О : 140,291.704 В К У П Н О : 140,291.704 

Б И Л А Н С 
НА УГОСТИТЕЛСКИОТ ДУЌАН „ПОБЕДА", СКОПЈЕ 

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

3 §. Назив на позицијата Си Ф 
Износ 

во ООО дин. 3 а. Назив на позицијата X \0 
Износ 

во ООО дин." 

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

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

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

инвестиции 

1.040 

за инвестиции 2.059 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 

2.098 

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

4. Вкупни обртни средства . . . . 2.447 вестиции 

Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 1.021 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

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

44 
47 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 1.478 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива . — 

7. распоредена добивка 168 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

168 

В К У П Н О : 5.805 В К У П Н О : 5.805 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Угостителскиот дуќан „Победа", Скопје послу-
ва од 1*-1И954 год. а во својот состав ги има след -
ните објекти: ресторант „Победа", кафеана „Коз-
јак" и бифе „Театар". 

Во текот на 1955 год. остварен е промет од 
47,204.721 дин. или во процент планот го оствари 

со 134,3%. 

Во текот на извештајниот период остварена е 
редовна добивка 168.441 дин. која е распределена 
на НО согласно постојните прописи. 

Претпријатието користеше редовен кредит од 
137.000 дин. и дополнителен 884.000 динари. 

Бројот на запослениот персонал изнесуваше 47 
работници и службеници. 

Сите обврски кон општествената заедница се 
измирени во целост и навреме. (135) 

Б И Л А Н С 
НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ© ПРЕТ ПРИЈАТНЕ „ЦРВЕНА ЅВЕЗДА", СТРУМИЦА 

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

ѕ ! Назив на позицијата Износ 5 " Назив на позицијата Износ 
Си о 

Назив на позицијата Ом ХО 

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

1. Основни средства 1,279.768 средства 
1,198.968 

2. Инвестиции во тек «... 1. Фонд на основните средства . . 1,198.968 

3. 
Инвестиции во тек 

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

754.028 
инвестиции — 

за инвестиции 754.028 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

754.028 

В. Обртни средства 
ње инвестиции —• 

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

4. Вкупни обртни средства . . . . 
вестиции 

В. Извори на обртните средства 

80.800 
4. Вкупни обртни средства . . . . 553.122 

вестиции 

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

6. Банка — кредит за обртни средства — 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

2,231.502 
8. Пасивни временски разграничувања 3,800.000 

5. Купувачи и други побарувања . . 2,231.502 
В. Извори на средствата во пре-

6. 
Купувачи и други побарувања . . 

5,617.990 В. Извори на средствата во пре-
6. Друга актива . 5,617.990 В. Извори на средствата во пре-

Друга актива . 5,617.990 
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 4,602.614 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива — 

7. Распоредена добивка Г. Финансиски резултат 

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

В К У П Н О : 10,436.410 В К У П Н О : 10,436.410 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Занаетчиското претпријатие „Црвена ѕвезда" 
е создадено со издвојување од Угостителското прет-
пријатие „Хунап" — Струмица. Од 1-IX-1954 год. 

истото послува како самостојно цретпријатпе. Се 
/ 

занимава со производство на разни пасти, бонбо-
ни и безалкохолни пијалоци. 

Планираниот бруто продукт во текот на 1955 
год. изнесуваше 35.000.000 дин., а е остварено 
35.000.000 дин., кое во процент изнесува 100%. 

Своите производи претпријатието ги пласира 
преку своите продавници и има големи преспекти-
ви за развој во иднина. 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ДАЛЕКОВОДИ И ТРАФОСТАНИЦИ СКОПЈЕ 

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

шк 'Е* 
5 а. Назив на позицијата а« о 

Износ 
во ООО дин. 5 а. Назив на позицијата 

Ри о 
Износ 

во ООО дин. 

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

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

44.922 
371 

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

инвестиции 

44.922 

за инвестиции 34.725 3. Разни фондови — 

4. Долгорочен кредит за финансира-
33.837 

371 
Б. Обртни средства 

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

33.837 

371 
4. Вкупни обртни средства . . . . 122.515 вестиции 

Б. Извори на обртните средства 

33.837 

371 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 99.638 
актива \ 

7. Фонд на обртните средства . . . — 

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

20.750 
307 

8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива1 

575 

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

10. Друга пасива 44,247 

7. Распоредена добивка 14.685 Г. Финансиски резултат 
• — 11. Добивка " . . . 

12. Покритие на загубата 
14.685 

В К У П Н О : 238?275 В К У П Н О : 238.275 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Претпријатието за далеководи и трафостаници 
во Скопје е основано во 1947 година. 

Во 1955 год. планот на производството изне-
суваше 301,000.000 дин., а извршено 287,653.906 дин. 
за изградени далеководи и монтажа на далеководи 
и трафостаници од 110,35 и 10 ка. 

Од објектите што се градени во 1955 год. по-
големи и поспецифични беа далеководи^ од 35 
кв. „Високи Дечани" — Пеќ и „Ниш—Пирот". Ра-
ботата во текот на годината претпријатието ја из-
ведуваше со 192 работника и $8 службеника. 

Во самото работење претпријатието среќаваше 
тешкотии во набавка на материјали и кредитира-
њето. 

Во текот на годината претпријатието оствари 
добивка во износ од 14,685.000 динари. 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ^ /СТО-
ПАНСТВО „КЛЕЧОВЦЕ", С. КЛЕЧОВЦЕ, КУМАНОВСКО ЗА 1955 ГОДИНА 

Стопанството е основано при крајот на 1953 г. 
со решение на Народниот одбор на Кумановска 
околија бр. 12769 од 29-1Х-1953 год. Со работа за-
почна од 1-Х1-1953 год. Регистрирано е при Ок-
ружниот стопански суд во Скопје под Фи бр. 36 
од 21-У-1954 год. 

Основни средства (земја, воденици и ел.) има 
добиено бесплатно од Народниот одбор на Кума-
новска околија, а машини и крупен алат (еден 
мал дел) има добиено во вид на пренесени основни 
средства, од ликвидирани СРЗ, а поголем дел ги 
има купено од добиени долгорочни кредити. Ин-

вестициите во текот на изградба се од добиени 
инвестициони кредити од Народната банка. 

Планираниот бруто-продукт за 1955 год. изне-
суваше 8,881.240 дин. За извршување на планот 
и остварување на овој бруто-продукт стопанството 
доби кредит за постојани обртни средства во износ 
од 2,136.000 динари. Овој кредит не беше доволен, 
па стопанството беше принудено да бара дополни-
телни кредити. Стопанството има остварено бруто-
продукт — без реализирани материјали — 9.836.139 
динари, или повеќе од планираниот — 954.899 ди-
нари, Ова е резултат на проширување на дејноста 
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во текот на годината, интерната реализација и 
разликата помеѓу планските и пазарните цени на 
производите. Исто така, под горните околности се 
Надминати и планираните трошоци на производ-
ството. 

Во 1955 година стопанството оствари добивка 
ЕО износ од 745.281 дин,, која е распределена со-
гласно со постојните прописи. 

По решение на Народниот одбор стопанството 
како новоформирано претставува пробен погон и 
е ослободено од амортизација, камата на основни-
те средства и земјарина, плаќа само придонес за 
социјално осигуруваше и камата на обртните 
средства односно кредитите од Народната банка. 
Амортизацијата за замена на основните средства 
по пресметка за 1955 год. е пресметана и прене-
сена на вонредни приходи во износ од 921.000 ди-
нари, а амортизацијата за инвестиционо одржу-

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 7.660 
2. Инвестиции во тек 2.316 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 409 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 3.310 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 264 
6. Друга актива 357 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 745 
8. Загуба — 

, В К У П Н О : 15.061 

вање во износ од 292.910 динари е издвоена во На-

родната банка. 

Сите обврски на стопанството спрема опште-
ствената заедница што произлегуват од добивката 
и работењето се исплатени во целост, освен ану-
итетите по долгорочните кредити 1,484.000 дин. од 
кои стопанството плати од добивката 593.881 дин., 
а остатокот од 890.119 дин. (за кој немало средства) 

се платени од Народниот одбор на Кумановската 
околија. 

Стопанството имаше на конто 25 реализиран 
платен фонд, неискористени плати од 1954 год. во 
износ од 194.507 динари. По' решение на работни-
чкиот колектив овие плати не им се разделени на 
работниците и службениците што работеле во 1954 
год., ами од нив се исплатени дневници за 1934., 
исплатени во 1955 година 63.007 дин. и преведени 
во фондот за самостојно располагање 131.430 ди-
нари. (148) 

. КЛЕЧОВЦЕ 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 2.581 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 4.348 
3. Разни фондови . . . . . . . . 754 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 3.077 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 23 

В. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 2.136 
7. Фонд на обртните средства . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања — 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 1.397 
10. Друга пасива — 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 745 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 15.061 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТОПАНСТВО „КЛЕЧОВЦЕ", С 

— КУМАНОВСКО 

А к т и в а ва ден 31-ХП-1954 година 

Но* V а. О. чо Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

и © 
О* о Назив на позицијата 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕМИШ И ЗАРЗАВАТ НА ГОЛЕМО „КАЛИНКА", СКОПЈЕ 

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

Ѕ а. Назив на позицијата СХ. ЧО 
Из1ос 

во ООО дин. 2 о. Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

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

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

инвестиции . . . .. 

15.708 

за инвестиции 6.336 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

2.136 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . 2.011 
вестиции . 

Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

56.194 

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

46.270 
44.072 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

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

10. Друга пасива 
40.334 

26 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

1.977 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата . . . 1.976 

В К У П Н О : 116.374 В К У П Н О : 116.374 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието „Калинка", Скопје, е основано 
на 1-1-1952 год. со решение на ГНО бр. 1476 од 
26-11-1953 год. 

Во текот на 1955 год. е постигната реализација 
на трговски стоки во износ од 270,442.440 динари, а 
набавени се стоки во вредност од 262,844.898 дин. 

Просечно користениот кредит на обртни сред-
ства изнесува 55,736.000 динари. 

Остварени се вкупно плати во износ од 9,114.396 
дин., т. е. исплатени се плати спрема тарифниот 
правилник со 105%. 

Кон претпријатието се присоединија на 1-У1-
1955 год. трговските претпријатија „Малина" и 
„Делишес" од Скопје. Двете претпријатија имаа 
загуба во износ од 2,351.826 динари. Загубата се 
покри од нивниот резервен фонд во износ од 
1С6.236, од резервниот фонд на „Калинка" 1,387.666 
дин. и остатокот од 857.924 дин. од добивката на 
„Калинка". Исто така претпријатијата пренесоа 
претплатен платев фонд во износ од 351.203 дин. 
Овој платен фонд го покри „Калинка". 

Сите обврски спрема општествената заедница, 
како редовни така и од добивката, се исплатени 
во законски срок. (181) 
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Тасевски Горѓи, од Прилеп, роден на ден 2-Ш-1914 
година во Прилеп, од родители татко Ангеле и 
мајка Неделка, така да во иднина фами лиј арното 
име ќе му гласи Чувовчанец. (115) 

"Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 20774 од 19 ноември 195б 
година ја одобри промената на роденото име на ма-
лолетното дете Мојински Бранко, роден на 2 ав-
густ 1953 година во град Скопје, од родители: татко 
Момински Бранко и мајка Симонова Олга, така да 
во иднина ќе го носи новото име Мирослав. (116) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 20025 од 15-Х1-1956 година 
ја одобри промената на фамилијарно^ име на 
Пешиќ Милорад, роден на ден 6 август 1930 година 
во село Кокино — Кумановско, од татко Пешик 
Александар и мајка Нушка, така да во иднина 
фамилијарно^-име ќе му гласи Станковски. (117) 

СУДСКИ О Г Л А С И 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Али Мифтаре Емине, од Скопје, подаде тужба 
за развод на бракот против Али Мустафа Шефки, 
од Скопје, а сега со непознато место на живеење. 

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник ва НРМ", да се јави во судот или ја сооп-
шти својата адреса. Во противно, ќе му биде од-
реден старател кој на денот на расправата ќе го 
застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 1332/56 
(122) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Гу л ферис Мемедова Ибраимовска, од село Ка-
натларци — Битолско, поднесе до овој суд тужба 
за развод на бракот против Усеиновски Зеко Фа-
дил, од село Канатларци, иселен во Турпија, со 
непозната адреса. 

Се поканува тужениот Фадил во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ", да се јави или одреди свој за-
стапник. Во противно ќе му биде одреден стара-
тел по званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 411/56. 
(108) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ШТИП 

При овој суд е поведена постапка за прогла-
сување поништени загубените барирани чекови од 
потрошачки кредит број В. К. 287953 на 5000 ди-
нари и чек бр. В. К. 287954 на 9425 динари, изда-
дени од Комуналната банка во Штип на ден 2Ѕ-
Х-1956 година, а на име Срцева Вера, службеничка 
при Комуналната банка во Штип. 

Се поканува секој што ги притежава горе опи-
шаните чекови или нешто знае за истите, да јави 
или ги претстави во судот во рок од 30 дена од 

денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ". Во противен случај, по истекот 
на горниот срок, чековите ќе бидат прогласени за 
неважни. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Штип, Р. бр. 762/56. 
(107) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО Т- ВЕЛЕС 

ОКОЛИСКИОТ суд во Титов Велес објавува дека 
на ден 8-П-1957 год. во просториите на судот ќе 
се одржи јавна продажба на куќата во ул. „Вла-
димир Назор" бр. 46 во Титов Велес. Границите на 
истата се: од исток Димко Чивтов, од запад Диме 
Двориштанец, од север Трајче Сутинов и од југ 
улица. 

Условите можат да се разгледаат во судот. 
Најниската прифатлива понуда е 400.000 ди-

нари, а кауцијата изнесува 10% од вредноста. 
Се поканува секое лице што има некое право 

на куќата, што ја спречува продажбата, да го 
пријави на судот најдоцна до почетокот на про-
дажбата. Во противно тоа право не ќе може да се 
оствари на штета на купецот. 

Се станува во знаење дека лицата за кои во те-
кот на продажбата ќе се установат некои права 
или терети ќе бидат обавестувани, само ако живеат 
на подрачјето на овој суд. 

Од Околискиот суд во Титов Велес, Р. бр. 
845/54. (Ш) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ ' 

При овој суд се води оставинска постапка по 
оставината на покојниот Петре Ристов Огнанов, 
бив. од Неготино, кој после својата смрт покрај 
останатите наследници ја оставил и наследницата 
Вера Петрова Ристова, од Неготино, а сега со не-
познато местожителство. 

Бидејќи спомената Вера е со непозната адреса, 
се поканува во рок од два месеца од денот на об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ", да се јави лично или преку полномошник. 
Во противно оставината ќе се расправи во нејзино 
отсуство со учество на определениот старател 
Ифтим Пецов, службеник од Кавадарци. 

Од Околискиот суд во Кавадарци, О. бр. 87/54-
(106) 

ЛИКВИДАЏИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-У-1956 година под рег. бр. 121, на страна 333 е 
запишано следното: со решение на НО на општи-
ната — Горче Петров, бр. 1606 од 29-Х-1955 год. 
Претпријатието за откуп на земјоделски произво-
ди на големо и мало „Вардар" — Горче Петров, е 
ставено во редовна ликвидација. 

Претпријатието во ликвидација ќе го потпи-
шува ликвидаторот Аврамовски Симо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1892/56. (890) 



Вр. 34 — Стр. 538 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 20 декември 1956 

Со решение на Народниот одбор на општината 
— Жеровјане — Тетовско, бр. 5250 од 2 јули 1956 
година Трговското мешовито претпријатие „Титов 
врв", е. Жеровјане — Тетовско, е ставено во лик-
видација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги црн јават своите истражувања во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот рок Ликвида-
цијата комисија нема да признава никакви истра-
жувања, а должниците ќ е бидат дадени на Сто-
панскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија 
(1455) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината — Битола, бр. 1,443/55 Самостојниот 
угостителски дуќан — кафеана „Спорт" — Бито-
ла, од 23-Х1-1956 година е ставен во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
дуќанот во срок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот да ги измират своите долгови, од-
носно потражувања. Во противно во противно по 
истекот на горниот рок Ликвидационата комисија 
нема да признава никакви истражувања, а долго-
вите ќе ги наплатува по судски пат. 

Од Ликвидационата комисија 
(1596) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Со решение на Одделението за стопанство на 
НО на општината — Тетово, бр. 15329 од 20-У1-1956 
год. извршена е промена во регистарот на устано-
вите со самостојно финансирање под рег. бр. 13, 
реден број 3, во следното: Реонската станица за 
овоштарство и лозарство во град Тетово, како ус-
танова со самостојно финансирање ќе ја застапу-
ваат и потпишуваат: Бранко Ѓорѓиевски, управи-
тел на установата, Бранко Покорни, земјоделски 
техничар, и Душко Апостоловски, техничар. Пот-
писите важат и индивидуално. 

Бр. 15329/56 од НО на општината — Тетово. 
(887) 

На основа решението на одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината — Ти-
тов Велес, бр. 16454 од 21-УИ-1856 год. е запиша-
на во регистарот на установите со самостојно фи-
нансирање на страна 3, рег. бр. 3 установата под 
назив: Ветеринарна станица, со седиште во Титов 
Велес. Предмет на послувањето на установата е: 

— спречување, отстранување и искоренување 
на заразни, паразитни и одгледни болести ка ј до-
битокот и регистрирање, пријавување и п р о п а т у -
вање на истите; 

— грижа за јамите — гробници^, заградените 
добиточни гробишта и вопшто за поштетното ос-
транување на мршите или делови од мршите од 
пцовисан добиток; 

— ветеринарно-санитарен надзор над прометот 
на добитокот, суровините од добитокот и произво-
дите од животинско потекло наменети за исхрана 
на луѓето; 

— лекување на болниот добиток; 
— кастрација на домашните животни; 
— вештачко осеменување на домашните ж и -

вотни и остра нување на стерили/етот; 
— вршење стручна ветеринарна работа во вр-

ска со осигурувањето на добитокот; 
— водење на ветеринарна статистика и еви-

денција; 
— грижа за стручното издигнување на вете-

ринарни кадрови и грижа за општото образование 
на народот од областа на ветеринарството; 

— вршење и на други работи што Народниот 
одбор на општината ќе ги стави во задача на ста-
ницата. 

Установата е основана со решението на На-
родниот одбор на општината — Титов Велес, бр. 
10614 од 23-1У-1956 година. 

Установата ќе ја потпишува и застапува упра-
вителот Киро Темов Тодоров, а во негово отсу-
ство Б О Ш К О Бусилков, ветеринарен лекар. 

Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е Советот за стопанство на Народниот 
одбор на општината — Титов Велес. 

Бр. 16454/56. од Одделението за стопанство на 
НО на општината — Титов Велес. (964) 

На основа решението на Одделението за општи 
работи и буџет на Народниот одбор на општината 
— Горче Петров, бр. 5190 од 26-У1-1956 год. е за-
пишана ве регистарот на установите со самостојно 
финансирање под рег. бр. 3, установата под назиз: 
Болница за нервни и душевни болести, со седиште 
во е. Бардовци — Скопско. Предмет на послува-
њето на установата е: научно истражувачка рабо-
та, унапредување на превентивната и трапеутска 
дејност во сузбивањето и лекувањето на нервните 
и душевните болести. 

Установата е основана од Извршниот совет на 
Народното собрание на НРМ, со решение бр. ИС 
— 78 од 19-Ш-1956 год. 

Со установата управува Управниот одбор кој 
го сочинуваат Тихомир Несторовски, претседател 
на Управниот одбор и членовите Пандилов Д-р 
Никола, Никетиќ, Д-р Божидар, Исак Д-р Таџер, 
Мухарем Ибраим, Методија Д-р Станковски, Боро 
Китановски, Ранка Милановиќ и Петар Мадов. 

Установата ќе ја застапуваат и потпишуваат 
Благоја Стојковски, пом. управник и Михајло Ле-
ков, сметководител. 

Бр. 5190/56 од Одделението за општи работи и 
буџет на НО на општината — Горче Петров. 

(922) 

На основа решението на Одделението за општа 
управа и буџет на НО на општината — Струга, бр. 
7852/56 год., е запишана во- регистарот на устано-
вите со самостојно финансирање на страна 16—17, 
рег. бр. 7 установата под назив: Ветеринарна ста-
ница, со седиште во Струга. Предмет на послуга-
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љето на станицата е: спречување, одстранување и 
искоренување на заразни, п а р а з и т и и огледни бо-
лести кај добитокот; регистрирање, пријавување 
и прекратување на истите. 

Грижа за јавните гробници, за градење доби-
точни гробишта и воопшто за нештетно' острану-
вање на мршите или делови од мршите од пцо-
висан добиток; ветеринарно-санитарен надзор над 
прометот на добитокот, суровините од добитокот 
и производите од животинско потекло наменети за 
исхрана на луѓето. Лекување на болниот добиток, 
кастрација на домашни животни и вештачко осе-
менување на домашните животни. 

Ветеринарната станица е основана со реше-
нието на НО на општината — Струга, бр. 7852 од 
8-У1-1956 год. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е НО на општината — Струга. 

Установата ќе ја потпишува управникот Ата-
нас Снегар, ветеринарен лекар и Славе Плакоски, 
ветеринарен помошник. 

Бр. 7852/56 од Одделението за општа управа и 
буџет на НО на Општината — Струга. (885) 

Со решение на Народниот одбор на општина-
та —- Тетово, бр. 15881 од 28-У1-1956 год. во реги-
старот на установите со самостојно финансирање 
под рег. бр. 2 е запишано следното: за управител 
на планинарскиот дом „Попова Шапка", Тетово, е 
назначен со решение на .Народниот одбор на оп-
штината — Тетово бр. 7900 од 30-Ш-1956 год. Алек-
сандар Урошев ски, а досегашниот управител Ми-
лан Сандев Стојановски разрешен од должност. 

Бр. 15881/56 од НО на општината — Тетово. 
(888) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината — Куманово, бр. 8330 од 18-1У-1956 год. 
е занишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 9, под рег. бр. 9 
установата под назив: Биро за геолошки и рудар-
ски истражувања, со седиште во Куманово. Пред-
мет на школувањето на установата е: да врши ру-
дарски и геолошки истражувања на подрачјето на 
Кумановска околија. 

Установата е основана со решението на На-
родниот одбор на Кумановска околија, бр. 17253 
од 26-Х-1954 год. 

Установата ќе ја потпишува управителот инж. 
А нтониј а Антоновиќ. 

Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е Народниот одбор на Кумановска око-
лија. 

Бр. 8330/56 од НО на општината — Куманово. 
(529) 

На основа решението на Одделението за општа 
управа и буџет на Народниот одбор на општината 
— Гевгелија, бр. 5896 од 20-УШ-1956 год. е запи-
шана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање под рег. бр. 5 установата под назив 
Дом за народно здравје, со седиште во Гевгелија. 

Предмет на школувањето на установата е: лекува-
ње на болни и давање здравствена помош. 

Установата е основана со решението на На-
родниот одбор на општината — Гевгелија, бр. 3113 
од 11-1У-1956 год. 

Со установата управува Управен одбор и ше-
фот на установата Д-р Трифун Треновски. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Народниот одбор на општината — Гев-
гелија. 

Со решението бр. 3113 од 11-1У-1956 год. до-
сегашната установа „Здравствена станица — Гев-
гелија", чија регистрација е објавена во> „Службен 
весник на НРМ" бр. 11/56 на страна 176 престана 
со работа. 

Бр. 5896/56 од Одделението за општа управа 
и буџет на НО на Општината — Гевгелија. 

(1104) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината „Идадија" — Скопје, бр. 20242 од 25-
УШ-1955 год. досегашниот директор на Заводот за 
унапредување на лозарството и винарството на 
НРМ — Скопје Глигор Булуков е сменет од 1-УШ-
1956 год. од која дата му престанува правото уста-
новата да ја потпишува. 

Новоназначениот директор инж. Диме Пемов-
ски е овластен да ја потпишува установата смета-
но од 1-УШ-1956 год. 

Бр. 20242/56 од НО на општината „Идадија" — 
Скопје. (1109) 

На основа решението на Отсекот за општа упра-
ва и внатрешни работи на НО на општината — е. 
Липково — Кумановско, бр. 6107 од 8-УШ-1956 год. 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 1, под рег. бр. 1 
установата под назив: Здравствена станица, е. Лип-
ково. Предмет на поодувањето на установата е: 
давање целокупна профиластичка и терапеутска 
служба на подрачјето на општината. 

Установата е основана со решението на НО на 
општината — е. Липково, бр. 4680 од 31-У-1956 г. 

Со установата управува управникот Татомир 
Цветанка. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за народно здравје и соци-
јални грижи на НО на општината — е. Липково. 

Бр. 8107/56 од Отсекот за општа управа и вна-
трешни работи на НО на општината — е. Лил* 
ково. (1021) 

На основа решението на Отсекот за општа 
управа и буџет на Народниот одбор на општината 
— Кратово, бр. 4734 од ЗО-УП-1956 год. е запи-
шана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 4, под рег. бр. 4 установата 
под назив: Ветеринарна станица, со седиште во 
Кратово. Предмет на школувањето на установата 
е: да спречува, отстранува и искоренува заразни, 
паразитни и огледни болести ка ј добитокот; да во-
ди ветеринарно-санитарен надзор над прометот на 
добитокот, суровините од добитокот, лекувањето на 
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болниот добиток, кастрацијата на домашни живот-
ни, вршење на ветеринарни работи со осигурува-
ње на добитокот, вештачко осеменување на домаш-
ниот добиток и др. 

Установата е основана со решението на НО на 
општината — Кратово, бр. 3638 од З-У-1956 год. 

Со установата управува управителот Горѓи Е ф -
ремовски. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е НО на* општината — Кратово. 

Бр. 4734/56 од Отсекот за општа управа и бу-
џет на НО на општината — Кратово. (1242) 

Отсекот за општа управа и буџет на Народниот 
одбор на Општината — Крива Паланка, објавува 
дека во регистарот на установите со самостојно фи-
нансирање под рег. бр. 3 е запишано следното: со 
решение на Народниот одбор на општината — Кри-
ва Паланка, бр. 4562 од 31-ХП-1955 год. е разрешен 
од должност досегашниот управник на Градското 
купатило — Крива Паланка Љубомир Димитров 
Анастасовски и на негово место со решение бр. 6135 
од 15-У-1956 год. е назначен Гроздан Славев Ан-
геловски кој од 1-У-1956 год. е овластен установа-
та да ја потпишува и задолжува. 

Од Народниот одбор на општината — Крива 
Паланка, бр. 3/56. (520) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 1-Х-1956 година под рег. бр. 198, на страна 543 
е запишана под фирма: Фабрика за волнени тка-
нини „Тодор Циповски — Мерџан" Тетово — Про-
давница во Тетово на ул. „Илинденска бр. 3. Ппе^ 
мет на послувањето на продавницата е: дополну-
вање на асортиментот, продажба на помошни ма-
теријали за облекла: астар, пластика, конци, коп-
чиња, влакно, џеповина, каиазаца, гиртла, фул-
чиња за или ци и фул конец. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Фабриката „Тодор Циповски — Мерџан" — 
Тетово, со решение бр. 6312 од 17-УП-1956, а со-
гласно одобрението на НО На општината — Тето-
во, бр. 17279 од 1-УШ-1956 година. 

Раководител на продавницата е Борислав Стев-
чевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2396/56. (1361) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Куманово, бр. 502/55 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 179, рег. бр. 179, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Зујди Дураков 
Лбдурахмановски, со седиште во Куманово. Пред-
мет на работата на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зујди 
Дураков Абдурахмановски. 015) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Куманово, бр. 974/55 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 180, рег. бр. 180, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Таљат Шаќи-
ров Агушевски, со седиште во Куманово. Пред-
мет на работата на дуќанот е: берберски услуга. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Таљат 
Шаќиров Агушевски. (16) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Куманово', бр. 5676/55 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 181, рег. бр. 181, занает-
чискиот дуќан под^фирма: ћурчија Васил Зарков 
Димковски, со седиште во Куманово. Предмет на 
работата на дуќанот е: ќурчиски изработки и ус-
луги, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Зарков Димковски. (17) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Битола, бр. 6570 од 12-Х-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 10, рег. бр. 
10, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Ос-
ман Ахмед Хоџа, со седиште во Битола. Предмет 
на работата на дуќанот е изработка и продажба 
на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ос-
ман Ахмед Хоџа. (84) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Битола бр. 7690 од 14-Ш-
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 
11, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија 
Георги Димев Темеловски, со седиште во Бито-
ла. Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Геор-
ги Димев Темелковски. (85) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината „Идадија" — Скопје, бр. 
22326 од 8-1Х-1956 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници под регГЧУр. 
12, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојаџија То-
ме Матев Трајковски, со седиште во Скопје, ул. 
..488" бр. 3. Предмет на работата на дуќанот е: бо-
јаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе 
Матев Трајковски. (313) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Битола, бр. 13262 од 13-
У-1955 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 12, рег. 
бр. 12, занаетчискиот дуќан под фирма: Чешлар 
Јоле Данајлов КОКИНОВСКИ, со седиште во Бито-
ла. Предмет на работата на дуќанот е: изработка 
на чешли. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоле 
Данај лов Копановски. (86) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Битола, бр. 10035 од 15-
Х1-1955 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна. 13, рег. 
бр. 13, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Цветан Јованчев Јоневски, со седиште во Битола. 
Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цве-
тан Јованчев Јоневски. (87) 

М А Л И О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Гарантно писмо бр. 226 издадено од Турскиот 
конзулат во Скопје на име Адем С. Рецеповски, од 
село Лажани — Битолско. (618) 

Воена легитимација бр. 33168, серија „Д" изда-
дена од ВП 4036 во Скопје на Трајко С. Шилев-
ски, ул. „464" бр. 4 — Скопје. (798) 

Воена легитимација бр. 8629, серија „Б" изда-
дена од ВП 7250 — Загреб на Шулигај Емин — 
Скопје; - (835) 

Воена легитимација бр. 4398, издадена од В. П. 
4351 — Скопје на Мајсторовиќ Спасо — Скопје. 

(660) 
Здравствена легитимација бр. 19187, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на Вели Алит Амди, е. Глажња — Кумановско. 

(661) 
Работничка книшка бр. 37764, издадена од Би-

рото за посредување на трудот — Скопје на Тра-
јан С. Димовски, Скопје. (662) 

Здравствена легитимација бр. 112421, издадена 
од Заводот за социјално осигурувгње — Скопје на 
Лема Нурова Фетакоска, Скопје. (665) 

Здравствена легитимација бр. 129282, издаде-
на од Заводот за социјално осигурување — Скопје 
на Александар Г. Јорданов, Скопје. (666) 

Здравствена легитимација бр. 26926, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Аница Стефанова — Скопје. (667) 

Здравствена легитимација бр. 31378, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Хајрули Акиф, Скопје. (668) 

Оружен лист бр. 674, издаден од СВР — Охрид 
на Иван Ристов Трпчевски ул. „Амид Леш" бр. 16 
- Дебар, . (669) 

Здравствена легитимација бр. 1675, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Струмица 
на Глигор Костадинов Батев, ул. „Загребачка" бр. 
8 — Струмица. (670) 

Работна книшка бр. 3727, издадена од Бирото 
за посредување на трудот во Тетово на Размо Кр-

сте Скрчески, Градежно прет. „Пелагонија" — Гра-
дилиште бр. 1 — Струмица. (671) 

Сообраќајна дозвола бр. 959 на Претпријатието 
за житарици „Банат" — Скопје. (672) 

Здравствена легитимација бр. 79410, На Зора 
и бр. 79420 на Александар Димитров^ Скопје (67$) 

Свидетелство за I клас Економски '^ехниќум 
во Охрид на Ратка Стојанова, Охрид. (674) 

Свидетелство за X клас Економска техникум 
во Охрид на Марија Настева, Охрид. (674) 

Работна книшка бр. 2356, серија бр. 118461, на 
Бранко Славев Ничоз, ул. „Боге Николов" бр. 42 
— Титов Велес. (675) 

Возна книшка бр. 5109 за камион марка „Пио-
нер", издадена од СВР — Штип на Сервисот за 
поправка на селско-стопански машини „Напре-
док" — Штип. (676) 

Сообраќајна дозвола бр. 1875, издадена од СВР 
— Тетово на Градежното претпријатие „Мавро-
во" — Гостивар. (677) 

Здравствена легитимација бр. $152, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на Кирил С. Трајковски, „Авто транспорт" — Ку-
маново. (678) 

Здравствена легитимација бр. Ц7835, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Бајрам Исуф, Скопје. (670) 

Здравствена легитимација бр. 134613, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Петар Петковски, Скопје. (680) 

Здравствена] легитимација бр. 106125, изда-
дена од Заводот за социјално осигурување—Скопје 
на Ленка Василевиќ, Скопје. (681) 

Работна книшка бр. 5966, серија бр. 142015, 
издадена од Заводот за социјално осигурување — 
Скопје на Енвер Р. Касими, е. Драчевица — Скоп-
ско. (682) 

Свидетелство за завршен IV клас гимназија 
под бр. 180/55 и полуматурско свидетелство бр. 
161/55 год, издадени од Осмолетката „Гоце Дел-
чев" е. Љубанци — Скопско, на Владо Пендо^ски, 
Скопје. (683) 

Здравствена легитимација бр. 11613, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Леун Најдев Ставревски, Рудник Радуша — Скоп-
ско. (684) 

Работна книшка бр. 6425/55 год. издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на 
Амет М. Исеин, Скопје. (686) 

Здравствена легитимација бр. 59104, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Георги Таневски, Скопје. (687) 

Студентска легитимација бр. 1649, издадена од 
Правниот факултет — Скопје на Никола Б. Па-
вловски, Прилеп. (688) 

Здравствена легитимација бр. 29632, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Александар Георги Бошков, Скопје. (689) 

Возачка дозвола бр. 85, издадена од СВР — 
Скопје на Спиро Петковски, е. Орман — Скопско. 

(690) 
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Здравствена легитимација бр. 601, издадена од 
Заводот за социјално осигуруваше — Берово на 
Ката Николова Готевска, Пехчево. (691) 

Чекови бр. 039228 на 3.600 дин. и чек. бр. 039229 
На 4.320 дин., издадени од Претпријатието „Пела-
гонија" — Скопје на име Владо Богоевски и К:<*ро 
Дишевски, Скопје. (692) 

Работна книшка рег. бр. 128470 издадена од 
Крива Паланка на Ратко Јованов Додевски, е. Љу-
бинци — Крива Паланка. (693) 

Здравствена легитимација бр. 6306, на Стојанчо 
Т. Миленковски, е. Богомила — Титов велешко. 

(694) 
Тапија од куќа и тапија од земјиште, издаде-

ни през 1937/38 год. од Срескиот суд — Скопје на 
име Петар ГачИновиќ, Зорка Гачиновиќ, е. Синѓе-
л и ќ — СКОПСКО. (697) 

Работна книшка бр. 4369/54, издадена од Би-
рото за посредување на трудот во Тетово на Ис-
мет Ибраима Јусуфи, ул. „Кримска" бр. 56 — Те-
тово. (698) 

Здравствена легитимација бр. 1826, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Крива 
Паланка на Душан Трајчев Ценевски, ул. ^ „Апо-
столска" бр. 5 — Крива Паланка. (699) 

Здравствена легитимација бр. 1825, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Крива Па-
ланка на Драги Трајчев Цоневски, ул. „Апостол-
ска" бр. 5 Крива Паланка. (700) 

Здравствена легитимација бр. 44030, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Фрањо Горѓи Николов, Скопје. (701) 

Здравствена легитимација бр. 15850, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп 
на Милан Богев Белкоски, ул. „Битолска" бр. 206 
— Прилеп. (702) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на Јованка Николова, 
Скопје. (703) 

Работна книшка бр. 1015, серија бр. 060947, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на Ајрули Ибраима Љатив, е. Ваксинци 
— Кумановско. (704) 

Здравствена легитимација бр. 2496, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп 
на Момчило Стеванов Стојаноски, ул. „Тризла" 
бр. 30 — Прилеп. (705) 

Потврда за купување на коњ, издадена од Вој-
на пошта бр. 7513 — Скопје на сума од 25.000 дин. 
на Владо Богоевски, Скопје. (706) 

Ловна исправа бр. 7852, издадена од Сојузот 
на ловното друштво е. Старавина на Насто Јова-
нов Трајковски, е. Зовиќ — Битолско. (707) 

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 
1637, издадена од СВР — Битола на Насто Јова-
нов Трајковски, е. Зовиќ — Битолско. (708) 

Диплома за завршено Пешадиско воено учи-
лиште, издадена през 1947 год. од ПВУ — Белград 
на Милош Ива Јовановиќ — Скопје. (709) 

Инвалидска книшка бр. 53003^ издадена од Ин-
валидското здружение — Скопје на Загорка и Јо-
ван Ѓорѓевиќ. Скопје. (710) 

Здравствена легитимација бр. 44027, Издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје наѓ 
Горѓи Т. Николов, Скопје. (711) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Несим 
Осман Даци, Скопје. (712) 

Здравствена легитимација бр. 138362, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Стерија Карантони — Скопје. (713) 

Индекс бр. 964, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на Велибор Кантарџиев, Скопје. 

(714) 
Работна книшка бр. 21683, издадена од Биро-

то за посредување на трудот — Скопје на Киро 
Ѓорѓиевски — Скопје. (715) 

Здравствена легитимација бр. 4165, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кочани 
на Божин Јованов Темеловски, Кочани. (716) 

Возачка дозвола за трактор бр. 346/101, изда^-
дена од СВР — Тетово на Сами Гафуров Исмаили, 
е. Речица — Тетовско.. (717) 

Диплома за завршена мала матура на Борис 
С. Марковски, е. Љубојно —- Охридско. (718) 

Здравствена легитимација бр. 17646, на Трајко 
Г. Петрески, ул. „Пенка Кепеска" бр. 2 — Прилеп. 

(719) 
Милиционерска легитимација серија „А" бр. 

50600, издадена од ДСВР на НРМ на Цветко Пет-
ров Андоновски, „Авто команда", зграда 30 влез 
1 — Скопје. ' (721) 

Здравствена легитимација бр. 21806 на Јован 
А. Јовановски, ул. „Борка Талески" бр. 178 — 
Прилеп. (720) 

Возачка дозвола бр. 1586, издадена од СВР — 
Скопје на Круме Теофиловски, ул. „503" бр. 3 — 
Скопје. (722) 

Здравствена легитимација бр. 35037, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје 
на Јован Јакимовски, Скопје. (723) 

Студентска легитимација бр. 1086, издадена од 
Медицинскиот факултет — Скопје на Бранислав 
Игнат Каролиќ, Скопје. (724) 

Здравствена легитимација бр. 119,850, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Ремзи И. Салиова, Скопје. (725) 

Индекс бр. 1874, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на Благоја Јанев — Скопје. (726) • 

Индекс бр. 1973, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на Александар Топевски, Скопје. 

(727) 
Здравствена легитимација бр. 29634, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Никола Шаровиќ, Скопје. ' (728) 

Книшка за повластено патување од 75% под 
бр. 086728, со важност од 1-1-1956 год. издадена од 
Народниот одбор На Кумановска околија на Јанчо 
Крстев Цветковски, е. Брзак — Кумановско. (729) 

Здравствена легитимација бр. 883, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Марина Ајет, Скопје. (730) 

Работна книшка бр. 661, серија бр. 095000, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на Јана Трпалоаа, Скопје. (731) 
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ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта Ѓег. бр. 892, серија бр. 0002117, 
издадена од СВР — Битола на Станко Тодор Јо-
ваноски, е. Буково — Битолско. (2820) 

Лична карта рег. бр. 9383, серија бр. 05^0365, 
издадена од СВР — "Куманово на Раим Есат Ша-
бани, е. Горно Којнаре — Кумановско. (2821) 

Лична карта рег. бр. 8206, серија бр. 0547955, 
издадена од СВР — Куманово на Душан А. Ар-
сиќ, е. Алгуње — Кумановско. (2822)) 

Лична карта рег. бр. 15143, серија бр. 0119853, 
издадена од СВР — Дебар на Крсто Стаматовски, 
е. Г. Мелничани — Дебар. (2823) 

Лична карта рег. бр. 19859, серија бр. 0735193, 
издадена од СВР — Кичево на Братица Митова 
Штерјоска, ул. „Битолска" бр. 10 — Кичево. (2824) 

Лична карта рег. бр. 15008, серија бр. 0730940, 
издадена од СВР — Кичево на Алит Сулов Доле-
ски, ул. „Јане Сандански" бр. 15 — Кичево. (2825) 

Лична карта рег. бр. 16678, серија бр. 0591387, 
издадена од СВР — Приштина на Сали Селима 
Браим, е. Милино — Св. Николе. (2826) 

Лична карта рег. бр. 6713, серија бр. 0403123, 
издадена од СВР — Св. Николе на Мирко Коста-
динов Далиловски, е. Орел— Св. Николе. (2827) 

Лична карта рег. бр. 9446, серија бр. 0333996, 
издадена од СВР — Титов Велес на Трајче Лаза-
ров Прличковски, ул. „Кочо Рацин" бр. 18 — Ти-
тов Велес. (2828) 

Лична карта-рег. бр. 3883, серија бр. 0229393, 
издадена од СВР — Охрид на Вангел Ристо Јо-
лаковски, е. Оровник — Охрид, (2829) 

Лична карта рег. бр. 24913, серија бр. 0122.622, 
издадена од СВР — Битола на Борис М. Петков-
ски, е. Црничани — Битолско. (2874) 

Лична карта рег. бр. 26748, серија бр. 0092647, 
издадена од СВР — Битола на Ане Неделков Ме-
шковски, е. Могиле — Битолско. (/2875) 

Лична карта рег. бр. 6146, издадена од СВР — 
Прилеп на Тодор ѓорѓиев Димзоски, ул. „Бончеј-
ца" — Прилеп. (2876) 

Лична карта рег. бр. 5006, серија бр. 0749524, 
издадена од СВР — Кичево на Ферат Џемаилов 
Абдиовски, е. Папрадиште — Кичево. (2801) 

Лична карта рег. бр. 11139, серија бр. 0075892, 
издадена од СВР — Гевгелија на Милица Шутова, 
Гевгелија. (2802) 

Лична карта рег. бр. 11241, серија бр. 0115951, 
издадена од СВР — Дебар на Муарем Исмаили Џе-
маили, е. Жеровница — Тетовско. (2803) 

Лична карта рег. бр. 25298, серија бр. 0684205, 
издадена од СВР — Тетово на Нуриман Беќири, е. 
Г. Седларце — Тетовско. (|2804) 

Лична карта рег. бр. 26234, серија бр. 0682979, 
издадена од СВР — Тетово на Рамадан Шаип Веј-
сели, е. Прошовце — Тетовско. (2805)1 

Лична карта рег. бр. 6795, серија бр. 0653938, 
издадена од СВР — Кратово на Душан ѓорѓиев 
Китанов, Рудник — 3летово — Кочани. (2806) 

Лична карта рег. бр. 6160, серија бр. 0405727, 
издадена од СВР — Штип на Љубинка Пешева 
Манова, е. Таринци — Штипско, . (2807) 

Лична карта рег. бр. 10656, издадена од СВР — 
Прилеп на Нафиз Рецеп Јашароски, е. Пепггалево 
— Прилеп. (2808) 

Лична карта рег. бр. 30, серија бр. 0324540, 
издадена од СВР — Титов Велес на Зора Стефан 
(Томиќ) Арсова, ул. „Ѓ. Димитров" бр. 2Ј0 — Ти-
тов Велес. (2809) 

Лична карта рег. бр. 1663, серија бр. 0663347, 
издадена од СВР — Тетово на Абдула Л. Адими, 
е. Шипкој ца —. Тетовско. (2810) 

Лична карта рег. бр. 293, серија бр. 0065003, 
издадена од СВР — Гевгелија на катерина Мито ' 
(Кондурова) Костудиќ, Гевгелија. (2811) 

Лична карта рег. бр. 8016, серија бр. 0498401, 
издадена од СВР — Титов Велес на Мустафа Ме-
медов Мутев, е. Д. Дисан Кавадарци. (Ј2812) 

Лична карта рег. бр. 15624, серија бр. СЃ196644, 
издадена од СВР — Прилеп на Ариф Тефиков Аде-
мовски, е. Лажане — Прилеп. (2813) 

Лична карта рег. бр. 12403, издадена од СВР — 
Прилеп на Верка Лазова (Косикочоска) Крстеска, 
ул. „Иво Рибар" бр. 1 — Прилеп. (2814) 

Лична карта рег. бр. 12183, серија бр. 0044894, 
издадена од СВР — Охрид на Шемо Даљан Мерко, 
„Нова населба" Струга. (2815) 

Лична карта рег. бр. 11649, серија бр. 0044360, 
издадена од СВР — Охрид на Куртиш Шаќира Ло-
га, е. Ново Село — Струга. (2818) 

Лична карта рег. бр. 16282, серија бр. 0048993, 
издадена од СВР — Охрид на Сотир Јаќима Став-
врески, е. Враништа — Струга. (2817) 

Лична карта рег. бр. 4189, серија бр. 0036879, 
издадена од СВР — Струга на Марко Јордана По-
поски, е. Нерези — Струга. (2818) 

Ли^на карта рег. бр. 9523, серија бр. 0082003, 
издадена од СВР — Битола на Димитар Ристе Ни-
колоски, ул. „Булевар 1 мај" 100 — Битола. (2819) 

Лична карта рег. бр. 1854, издадена од СВР — 
Прилеп на К ј метке Ќазимова Еминоска, ул. „Питу 
Гулев" бр. 18 — Прилеп. (2877) 

Лична карта рег. бр. 1601, серија бр. 0342111, 
издадена од СВР — Титов Велес ца Асан Ахмед 
Јукоски, е. Г. Врановци — Титоввелешко. (2878) 

Лична карта рег. бр. 12216, серија бр. 0673053, 
издадена од СВР — Тетово на Борис Андро Куз-
манови, е. Жилче — Тетовско. (2879) 

Лична карта рег. бр. 19258, серија бр. 0674763, 
издадена од СВР — Тетово на Пајазит Р. Сељами, 
е. Вешале — Тетовско. (Ј2880) 

Лична карта рег. бр. 5257, серија бр. 0666682, 
издадена од СВР — Тетово на Мисо Јован Стоја-
носки, е. Дол. Лешница — Тетовско. (2881) 

Лична карта рег. бр. 1074, на Ѓурѓа Папукчи-
ска, ул. „Димитар Влахов" бр. 51 — Битола. (2882) 

Лична карта рег. бр. 19488, серија бр. 0160645, 
издадена од СВР — Прилеп на Ибраим Ејупов Ра-
мадановски, е. Дебреште — Прилеп. (2883) 

Лична карта рег. бр. 4481, серија бр. 0729377, 
издадена од СВР — Прилеп на Суле Рамаданов 
Рамадановски, е. Дебреште — Прилеп. (2884) 

Лична карта рег. бр. 3308, серија бр. 0416266, 
издадена од СВР — Прилеп на Нестор Петков Ди-
мовски, ул. „Владо Кантарџиев" бр. 7 — Гевгелија. 
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Во издание на „Службен весник на НРМ" излезе од печат 
книгата 

СОВЕТИТЕ И УПРАВНИТЕ ОРГАНИ 
ВА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

ОД Д-Р АЛЕКСАНДАР Т. ХРИСТОВ 

Во книгата се поместени и обрасци за работата га советите 
и управните органи на народните одбори. 

Цена 210 динари 
Порачките се примаат преку Администрацијата на „Служ-

бен весник на НРМ". 
Тек. с./ка 802-Т-698. Пешт. фах 51. 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 
ЗА 1957 ГОДИНА 

Претплатата на „Службен весник на НРМ" за 1957 година 
изнесува 1.000 динари за еден примерок. 

Претплатата се уплатува однапред за цела година по прило-
жената чековна уплатница во „Службен весник на НРМ" 
бр. 30/56 или на нашата тек. с-ка бр. 802-Т-698 кај Народната 
банка — Скопје. 

При уплатување на претплатата треба на чековната или 
вирманската уплатница да се наведам податоците: на грбот на 
уплатницата да се напише читлива и точна адреса на која што 
треба да се испраќа весникот; за колку примерци се врши прет-
платата; старите претплатници покрај ова да го наведат и прет-
платниот број под кој е приман весникот во 1956 година. 

Претплатата за 1957 година треба да се обнови до крајот на 
месец декември о. г. По овој срок на секој што не ќе ја обнови 
претплатата испраќањето на весникот ќе се обустави. 

Бидејќи извесен број претплатници од 1956 година уште не 
ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната 
година едновремено да ја внесат и Должната претплата од 1956 
година« 

„Службен весник на НРМ" 

СОДРЖИНА 
Страна 

263. Правилник за постапката при јавното 
наддавање за издавање градежни работи 529 

264. Правилник за начинот на изведување 
градежни работи во сопствена режија — 532 

265. Правилник за општите услови за изве-
дување градежни работи — — — — 534 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија1' новинско издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник И. Ја невски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сменеа 

при Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698 Печатница „Гоце Делче®" И — Схоп}* 

ѓ 


