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

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

Четврток, 19 ноември 1959 
С к о п ј е 

Број 37 Год. XV 

Претплатата за 1959 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 80 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—69С. 

159. 
На основа член 240 став 2 од Законот за јавните 

службеници, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ХОНОРАРОТ НА ХОНО-

Р А Р И Т Е НАСТАВНИЦИ ВО СТРУЧНИТЕ 
УЧИЛИШТА 

I. Определувањето на хонорарот на хонорар-
и т е наставници во стручните училишта за квали-
фикувани и висококвалификувани работници, како 
и во техничките и другите стручни училишта за 
стопанството и јавните служби, ќе се врши според 
одредбите на оваа одлука. 

II. Хонорарот на хонорарните наставници се 
определува по час за одржана настава и за време 
проведено на испити и изнесува: 

а) за час по предметите со писмени односно 
графички работи до 300 динари; 

б) за час по предметите без писмени односно 
графички1 работи до 250 динари; 

в) за час по практична настава до 200 динари. 
Ш. За пресметување на хонорарот по прак-

тична настава часот изнесува 60 минути. 
IV. Хонорарите се определуваат во нето из-

носи. На определените износи се плаќаат придо-
неси според одредбите на Наредбата за уплатување 
на аконтациите од придонесите на исплатените 
аконтации на личните доходи од работен однос 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/59). 

V. Решение за плаќање на хонорарната настава 
донесува органот надлежен за назначување на не-
говиот персонал. 

VI. До донесувањето на сојузните прописи на-
домест за часовите што редовните наставници на 
стручните училишта ги одржуваат над пропиша-
ниот број на часови, ќе се определува според Од-
луката за плаќање хонсрарната настава во сред-
ните училишта, во нижите стручни училишта и во 
осумгодитните основни училишта („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 27/54 и 7/55). 

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-1752/1 
20 октомври 1958 година 

Скопје 

160. 
На основа член в став Ѕ од Законот за под-

рачјата на околиите и општините во Народна Ре-
публика Македонија, во согласност со Народниот 
одбор на општината Кривогаштани, Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОМЕНА НА НАЗИВОТ НА СЕЛОТО 

ТУРСКО 

1. Називот на селото Турско, Општина Криво-
гаштани, Битолска околија, се менува во Подвис. 

2. Ова решение влегува во сила со објавува-
њето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 09-1221/1 
20 октомври 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче ГруЈоскк, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

Извршен совет1 

Секретар, 
Трајче Грунески, с. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, с. р. 

161. 
На основа точка 6 ст. 1 од Општото напатствие 

за здобивање стручна спрема на работни,ците со 
практична работа во- ,претпријатието (,/Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 54/52 ГОД.), ВО врска со чл. 35 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
((„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/56 год.) и чл. 39 
и 80 од Законот за органите на управата во Народ-
на Република Македонија („Службен; весник на 
НРМ" бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд на Из-
вршниот совет на НРМ донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА испит ЗА КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД 

ПРЕДМЕТОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

На испитот за ева звање кандидатот треба да 
го знае следново: 

Читање: Течно и логично читање, со познавање 
на латиницата. Текстови за читање да се одберат од 
читанки, книжевни творби од НОВ, од социјали-
стичката изградба, весници и стручен печат. 

Говорна култура: Прераскажување на прочитан 
текст со свои зборови, устен приказ на гледан 
филм, теата,рска претстава, фудбалски натпревар 
или колективни доживувања. Опис на работното 
место и работил,ницата, претпријатието, фабриката. 
Устен опис на алатите и машините и изработените 
предмети. При испитувањето на говорната култура 
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треба да се види и стремеж за изградување и усо-
вршување на нашата стручна терминологија. 

Граматика: Јазик, Јазиците во Југославија. Ли-
тературен јазик. Дијалект. Реченица (поим). Про-
ста, просто проширена и сложена реченица. Предмет 
и прирок. Гласови. Слог. Член. Видови зборови: 
мен,ливи и неменливи. Именки, заменски, придав-
ки, броеви и правописот во врска со нив. Гласови: 
поделба по траење на работата. Глаголски групи и 
правопис на глаголите. Трите основни глаголски 
времиња: сегашно, идно, минато и заповеден начин, 
Интерпункција: употреба на точка, запирка, две 
точки наводници, прашалник и извичник. Употре-
ба и пишување на големи букви. Правопис на со-
гласните „ј" и како и на зборови со негација, 
предлози и, кусите заменски форми. 

Писмени состави: Кандидатот треба да покаже 
дека знае да напише молба за постав, ување, напре-
дување, автобиограф^ а, жалба по решението за 
отказ, деловно' писмо и одговор на деловното писмо, 
телеграма, признаница, записник и адресирање. 
Кандидатот треба да знае да пишува кирилица и 
латиница. 

Писмена работа на испитот кандидатот треба 
да покаже дека знае јасно, логично и правилно да 
прераскаже еден прочитан текст (текстот да биде 
со тематика од НОВ, социјалистичката изградба и 
сл.). Големината на текстот да биде од 20 до 30 реда 
и да претставува една логична целост или да ире-
раскаже нешто преживеано или нешто во врска 
со работното место на кнадидатот. Писмената ра-
бота треба да трае 90 минути. 

Литература: Народно творештво, лирска и еп-
ска поезија. Поделба на лирска!а поезија. Канди-
датот треба да ги познава најглавните дела од со-' 
времената литература: 

Владо Малески: „Селанката од Копачка" 
Владимир Назор: "„Со партизаните" 
Бранко Чопиќ: ,,Песни од НОВ" (по избор) 
Иво Андриќ: „Расказ за кметот Синан" 
Стале Попов: ,,Толе паша" (извадоци) 
Антон Панов: „Печалбари" 
Блаже Конески: ,,Тешкото" 
Мишко Крањец: „Стара јаболка" 
Теорија на литературата: Кандидатот треба да 

ја знае разликата меѓу лирска и епска песна, да 
знае што е басна, поговорка, гатанка, расказ, роман, 
драма ^комедија и трагедија), биографија, авто-
биограф^ а, патопис и дневник. 

Упатство за спроведување: Поимите од грама-
тика треба да се илустрираат веднаш со примери 
за да се избегне сувопарно драматизирање, а потоа 
наученото да се примени на текст или во говорна 
вежба. За иста цел можат да послужат и писмените 
состави и задачи кои се предвидени во програмата. 

Литературата, пак за нивното општо образова-
ние, е неопходно потребна, но во невозможност да 
се таа изучува, направен е избор од делата на на-
шата современа литература. Изучувањето треба да 
стане не со учење на историјата на литературата, 
туку со читање и запознавање со делата и анализа 
Ѕза истите. Во исто време би требало да се подвле-
чат и гашвЈЅИта литературни правци и нивните од-

лики. Дури е препорачливо при обработката на ли-
тературните дела да се изучуваат и објаснат поими-
те од теоријата на литературата. 

Оваа програма ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
из^ лика Македонија". 

Бр. 1765 
16 октомври 1959 година 

Скап ј е 
Секретар за труд на ИС, 

Асен Симитчиев, с, р. 

162. 

На основа точка 6 став 1 од Општото напатствие 
за здобивање стручна спрема на работниците со 
практична работа во претпријатието О,,Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на со-
јузните и републички,те органи на управата („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 80 од 
Законот за органите на управата во Народна Ре-
публика Македонија („Службен весник на НРМ" 
бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд на Изврш-
ниот совет на НРМ донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА испит ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН РА-
БОТНИК ОД ПРЕДМЕТОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

На испитот за ова звање кандидатот треба да 
го знае следново: 

Читање: Точно, правилно, логично и естетско 
читање на стихови и проза, со познавање на лати-
ницата. Текстови за читање да се одберат од чи-
т а н к а современи книжевни творби, дневни весни-
ци, стручен печат и стручни прирачници. Да се види 
развиен осет за убавите места во текстот, навлегу-
вање во смислата на црочитаното и истакнување 
на главните мисли од текстот. 

Говорна култура: Прераскажување на прочитан 
текст со свои зборови, устен приказ од одржана 
седница на работнички совет, опис на работилни-
цата, погонот, претпријатието или фабриката. Устен 
опис на алатите, машините и изработените пред-
мети. При испитувањето на говорната култура тре-
ба да се види и стремеж за изградување и усовр-
шување на нашата стручна терминологија. 

Граматика: Јазик, Народен и литературен јазик. 
Дијалект. Реченица: проста, просто проширена и 
сложена, раскажна, прашална, одречна и запо-
вед на. Подмет и прирок, додатоци на подметот и 
прирокот. Гласови и поделба на гласовите. Една-
чење по звучност. Слог, делба на слогови. Член. 
Видови зборови, менливи и неменлиеи. Именки, по-
делба и правопис. Заметен, поделба и правопис. 
Придавки, поделба, степенување и правопис. Брое-
ви, поделба и правопис. Глаголи, поделба по ткаење 
и преодност. Глаголски групи и правопис. Трите 
основни глаголски времиња: сегашно, идно и ми-
нато време и заповеден начин, како се прават и 
нивното значење. Неменлив^ зборови, поделба и 
нивната употреба. Интерпункција. Употреба на точ-
ка, запирка, две точки, хѕзоддјдадои, ЈгшадЈ алдазе и 
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- извичник. Директен и индиректен говор. Употреба 
на големи и мали букви. Акцент и акцентски це-
лини. 

Писмени состави: Кандидатот треба да покаже 
дека знае да напише молба, жалба, решение, дого-
вор, деловно писмо, писмо до пријател, расписка, 
дописна, образец од струката, автобиограф^а и др. 
Кандидатот трзба да знае правилно да пишува ки-
рилица и латиница. 

Писмена работа — писмената работа треба да 
биде од областа на струката или од дневните акту-
елни настани. Писмената работа треба да трае 
120 минути. 

Литература: Кандидатот тре-ба да покаже по-
знавање на поновите дела од современата литера-
тура, како и борците за национална и културна 
слобода: 

Владо Малески: „.ѓурѓина алова" 
Владимир Назор: „Со партизаните" 
Бранко Чопиќ: „Песни од НОВ" (Јао избор) 
Иво Андриќ: „Расказ за кметот Симан" 
Стале Попов: „/Голе паша" (извадоци) 
Антон Па,нов: „Печалбари" 
Блаже Конески: „Тешкото" 
Крсте Мисирков: како борец „За македонскиот 

литературен јазик" 
Браќата Миладинови: (Избор од поезијата на 

Константин) 
Глигор Прличев: ,,Сердарот", „Автобиограф^ а ' 
Петар П. Њзгош: „Горски венец" 
Иван Мажураниќ: „Смртта на Смаил ага Чен-

гич" 
Франц Прешерн: „Сонетен венец" 
Коста Рацин: „Бели мугри". 
Те-орија па литературата: Поделба на литера-

турата. Расказ. Роман. Драма: комедија и трагедија. 
Е,пска поезија. Лирска поезија. Видови на лирска 
поезија: патриотска, социјална, сатирична, љубовна 
и елегија. Разликување на стих и строфа. Книжев-
но научни видови: биографија, автобриографија, 
дневник и патопис. 

Упатство за спроведување: Секој висококвали-
фикуван работник треба во текстот да ги познава 
сите видови зборов,и, да ги знае основните право-
писна правила, и да анализира е,дна подолга рече-
ница без навлегување во каков однос се според-
ните спрема главната реченица. Преку писмените 
состави и задачи треба да се успее кандидатите ло-
гично да мислат, мислите правилно и поврзано со 
лесен и јасен стил да ги искажат и напишат. На 
текстот да се види и правилната употреба на рече-
ничните знаци (интерпункцијата). 

Преку анализа на делата од современите писа-
тели, како и делата на борците за национална и 
културна слобода кандидатите треба да покажат 
дека го прочитале делото и дека ја разбрале про-
блематиката која писателот ја третира. 

Забелешка: Теорија на литературата не треба 
да се обработува и изучува одделно, но заедно со 
обработката на разните видови литературни творби, 
односно преку примери. 

Оваа програма ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 1765 
16 октомври 1959 година 

Скопје 
Секретар за труд на ИС, 

Асен Симитчиев, с. р. 

163. 
На обнова точка 6 став 1 од Општото напатствие 

за здобивање стручна спрема на работници,те со 
практична работа во претпријатието („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 
80 од Законот за органите на управата на Народна 
Република Македонија (,,Службен весник на НРМ" 
бр. 14/56 год.) Секретаријатот за труд на Изврш-
ниот совет на НРМ донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА испит ЗА КВАЛИФИКУВАНИ И ВИСОКО 

ВАНИ РАБОТНИЦИ 

о д М А Т ^ М А Х ^ А 

1. 
АРИТМЕТИКА И АЛГЕБРА 

За квалификувани работници: 
1. Читање и пишување на ороеви, особено мно-

гуцифрени 
2. Месни вредности на целите броеви и деци-

малите 
3. Рачунски операции со цели и децимални 

броеви 
4. Дропки, воопшто, претварање на дропките 
5. Операции со дропки 
6. Мерки: за должина, поврвнина, кубатура, 

течности и тежина 
7. Мнотуимени броеви (примена на мерките) 
8. Размери и пропорции 
9. Просто правило тројно 

10. Заклучување (сведување на единица) 
11. Процентни и променлив рачун 
12. Интересни рачун 
13. Цени за позитивен и негативен број и основ-

ните рачунски операции со нив 
14. Поим за општ број — значение и употреба 
15. Поим за степен (квадрат и куб), поим за 

алгебарски израз и пресметување вредноста на мо-
ном и бином за посебни вредности на општите 
броеви. 

ГЕОМЕТРИЈА 

1. Основни геометриски фигури — тело, повр-
шина, линија и точка 

2. Собирање и вадење на отсечки, делење на 
отсечки на еднакви делови — графички 

3. Поим за аголот, обележување на агли 
4. Видови агли и мерење на аглите со степени 
5. Конструкција на агли од 20, 30, 90, 45 и 135 

степени. Собирање и вадење на агли (рачунски Ј4 
г р а ф и н е ) . 
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6. Агли по замина положба: напоредно, уна-
к р с т ! и траневерзални (видови дефиниции). Кон-
струкција на првата паралелна со дадена и нор-
мална издадена права 

7. Кружна линија и круг ((центар, радиус, диа-
метар, тетива, лак, тангента, кружен исечок и кру-
жен отсечок) 

8. Концентрични и вкцентрични кругови 
9. Триаголник — поим и неговите елементи 

Видови триаголник према страните и аглите. Вна-
трешни и надворешни агли на триаголникот. Кон-
струкција на триагалници на основа дадени еле-
менти (едноставни задачи) 

10. Четириаголници — поим, видови и елементи, 
наједноставни конструкции на четириагол ници на 
основа дадени елементи,. 

11. Обим и повр-шина: триаголник, четвороагол-
ник, многуаголник и круг. 

12. Површина и кубатура на: коцка, квадрат, 
цилиндер, рамностран цилиндер, конус, рамностран 
конус и топка. 

Упатство: За правилна примена на програмот, 
како и за ориентација на испитната комисија на 
самите испити, при испитувањето на кандидатите, 
потребно е придржувања кон следните објаснувања 
и упатства: 

Наведеното градиво во аритметика е услов за 
изучувањето на останатиот материјал од алгебра и 
геометрија. Поред потполното познавање на основ-
ните рачунски операции со целите и децималните 
броеви, кандидатот треба да е запознат со едини-
ците на системот мерки, како и со рачунските опе-
рации претварање на многуимени во едноимени и 
одимални броеви. 

Сметковни операции со дропките служат како 
основ за решавање на задачи од просто правило 
тројно, проценти и интересна сметка, како и за сраз-
мерната делбена сметка. Овдека доаѓаат задачите 
од секојдневната работна пракса на кандидатот. За-
дачи од печалба, губиток, пораст или опаѓање на 
производството, снижување ,и зголемување на це-
ната на производните задачи до префрлување на 
нормата, просечна вредност, сразмерна подела. За -
дачите од оваа врста треба да се решаваат со об-
расци или со помош на пропорции. Во програмата 
е внесен минимум знаење од алгебра. Сметковните 
работи со позитивни и негативни броеви се основ 
за решавање на алгебарски изрази. Посебно е важ-
но наоѓањето вредноста на алгебарски израз за по-
себни вредности на општите броеви, преку кое по-
рано и со поголема сигурност кандидатот ќе може 
да ги користи обрасците за израчунавање на про-
центот, интересна сметка, како и обрасците од 
геометрија. Квадрат и куб, како на посебните бро-
еви, така и на мономите треба да се наоѓаат со мно-
жење. Линеарните равенки да се решаваат само на 
основа дефинициите за основните сметковни опера-
ции, без никакви теоретисања и воведување на пра-
вила. 

Графичкото претставување на линеарната функ 
ција да се врши на основа табеларни податоци, при 
што не е потребно да се воведува координатен си-
стем. 

По градивото од геометрија кандидатот треба да 
ги стекне шлсмеатарш!те поими за геометриските 

фигури. Во проучувањето на геометриските фигури 
треба да се појде од очигледност и експеримента. 
Кандидатот треба со сигурност да ракува со шестар 
и лењир. К оне труктичните задачи треба да се сме-
таат за главни. На пресметувањето обимот и по-
вршината на геометриските слики, како и површи-
ната и кубатурата на геометриските тела треба да 
се посвети најголемо внимание. Потребно е да се 
решаваат задачи од самата работна пракса, на кан-
дидатот, актуелни за одредена струка. Покрај пре-
сметувањето кубатурата и тежината на геометри-
ските тела, треба да се пресметува кубатурата и 
тежината на обработените делови и отпадоците до-
биени при обработувањето, воведувајќи го поимот 
за специфична тежина на материјалот. 

Воопшто задачите од математика да опфаќаат 
проблеми од стручната делатност на кандидатите. 

II. 
АРИТМЕТИКА И АЛГЕБРА 

За висококвалификувани работници: 
1. Основни сметковни операции со дропки 

2. Односи и пропорции 
3. Пропорционалност на в е л е ш к и т е 
4. Просто и сложено правило тројно 
5. Процентна сметка, процентен износ, капитал 

и процент 
6. Лихвена сметка, пресметување на лихвата 

и времето 
7. Сметање со смесите 
8. Калкулација во производството 
9. Квадрирање и квадратен корен на посебни 

броеви 
I.0. Дигање на куб и кубни корен на посебни 

броеви 
И. Собирање, вадење и множење и делење на 

општите броеви 
12. Мономи и полиноми — поим. 

ГЕОМЕТРИЈА 
1. Конструкција на аглите, собирање и делење 

на агли, претварање на степен во граду си и обратно 
2. Агли со паралелни краци. Складност на тро-

агалниците (прв и втор случај) 
3. Тригонометриски функции на остри агли 

(нарочно на 30, 45 и 60 степени) 
4. Природни вредности на тригонометриските 

функции и примена при решавањето на задачи: од 
правоаголник, триаголник 

5. Правоаголен ксординатски систем и неговата 
функција 

6. Видови четириаголник —- обем и површина 
7. Конструкција на триаголниците, значајни 

точки ка ј триаголникот и примена при решавањето 
на правоаголниот триаголник, ромб, ромбоид, тра-
пез, делтоид, трапезоид — нивни особини, обем и 
површина 

8. Хернов образец 
9. Многуаголник — поим и елементи 

10. Конструкција, обем и површина на право-
аголност, петаголник и шестоаголник 

II. Круг и неговите делови. Пресметување по-
вршина и обиколката на кругот и неговите делови 
- исечок, отсечок, центар, агол и лакот 

12. Концентрични кругови 
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13. Пресметување на површината на кружниот 
прстен 

14. Питогорина теорема" и нејзината прима 
15. Пресметување на поврвнината на рамно-

страниот триаголник и правилниот шестоаголник 
16. Пресметување^ на поврвнината и запреми-

ната на правилни геометриски тела: призма, ци-
линдер, пирамида, конус, пресечена пирамида, пре-
сечен конус и топка. 

17. Основна поими од логаритмите и практич-
на употреба на логар. таблица. 

Упатство: Во програмата по математика за ви-
сококвалификувани работници е предвидено она 
градиво кое во секојдневната практика на високо-
к Е а лифику в ани о т работник му е неопходно за пра-
вилно и успешно извршување на производствените 
задачи. 

Иако се претпоставува дека кандидатите за 
звањето висококвалификувани работници веќе 
располагаат со потребните математички предзнаење 
од елементарната математика и се што е потребно 
за квалификуван работник, во програмата е заста-
пено и градивото од аритметиката со цел старите 
познавања да се обноват, прошират и усвојат што 
подобро како фундаментални математички знаења. 
Таквото акцентирање на градивото од аритметиката 
е неопходно поради тоа што во практиката најчесто 
се осеќа недостаток од тие познавања, а и најголема 
потреба. 

Посебно треба да се обрне внимание на пропор-
циите, простото и сложеното правило тројно и про-
цесната сметка со решавање на конкретни при-
мери и задачи од практиката што ги има многу. 

Од алгебрата се предвидени основните операции 
со алгебарските броеви кои се нарочно потребни во 
геометријата при решавањето на разни планиме-
триски или стерометриски задачи. 

Равекките со две непознати треба да се испол-
зуваат за решавање на проблемите, земени од секој -
дневната практика — главно со посебни броеви. За 
квадратната равенка треба да се даде поим и ре-
шение на наједноставните случаи. 

При изучувањето на логаритмите треба што 
поконкретно да се прејде на декадните логаритми 
и употребата на логаритамската таблица. Употре-
бата на таблицата да се примени на конкретни за-
дача со посебни броеви. Нарочно да се применат 
при решавањето на геометриските задачи со цел да 
се олесни и скрати простото множење, делење, сте-
пенување и коренување на посебните броеви, на-
рочно децималните броеви со што се добива во точ-
носта на резултатите. 

Во геометријата треба да се запознаат канди-
датите со конструкциите на основните геометриски 
облици, нивните својства како' и пресметувањето 
на поврвнините и запремините на геометриските 
облици. 

Докажувањето на складноста и сличноста на 
триаголниците и нивните својства е потребно уште 
во почетокот, поради дефинирањето на тригономег-
риските функции кај праѕоаголниот троаголних и 
нивното определување за некои агли (30, 45, 60 сте-
пени). Потоа, природните вредности на тригоно-
метриските функции (синус, косинус, тангенс и1 ко-
тангенс). 

Тригонометриските функции да се искористат 
при решавањето на практични задачи од правов 
аглиот триаголник, пресметување и успонот, наги-
бот, висината на ходот на винтот, при собирањето 
на силите и др. 

Освен тоа, запознавањето со тритонометрисзште 
функции е предвидено во почетокот на геометри-
јата, за да се истите искористат во ,пл аниметријата 
и стереметриј ата, како во конструктивните задачи 
така и при пресметувањето на поврвнините и за-
ир еми ни те на геометриските облици, со што се 
олеснува во многу работата. 

На конструкциите треба да се обрне поголемо 
внимание, бидејќи во пракса доаѓаат почесто такви 
задачи скоро во сите струки. Не помалку е важно 
точното пресметување на новрвнѕините и запреми-
ните на геометриските слики и тела, како и опре-
делувањето на нивните елементи. При тоа треба да 
се земат примери од практиката на поодделни 
струки. 

Основно неопходно потребно е при изведува-
њето на наставата по математика да се води сметка 
за струката на кандидатите и да се избегнуваат 
комплицирани задачи кои не се псержани со прак-
тиката. Како основен проблем се поставува доброто 
и правилно одбирање на конкретни задачи, од прак-
тиката кои сокоташ можат да се најдат. Од правил-
ното одбирање на задачите ќе зависи успешното и 
лесно совладување на потребните математички веш-
тини и нивната примена во практиката. 

Оваа програма ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службен: весник на НРМ". 

Бр. 1766 
16 октомври 1959 година 

Скопје 
Секретар за труд ш МС; 

Асен Симитчиев, с. р. 

164. 
На основа точка 6 став 1 од Општото напат-

ствие за здобивање стручна спрема на работниците 
со практична обука во претпријатието („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 54/52 год.), во в)рска со чл. 35 
од Уредбата за пренесување работите во надлеж-
ност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/56 год.) и 
чл. 39 и 80 од Законот за органите на управата во 
Народна Република Македонија (^Службен весник 
на НРМ" бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд на 
Извршниот совет на НРМ донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК 
ОД ПРЕДМЕТОТ РАБОТНО ЗАКОНОДАВСТВО 

На испитот за квалификуван работник, од кан-
дидатот се бара познавање на општите поими од 
следниов мат ери ј ал: 

I. Засновувањето на работен однос 
- општите и посебните услови за засновување 

на работен однос; 
- начинот на засновување на работен однос и 

органите надлежни за засновување на работен 
однос; 
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— постојниот и привремениот работен однос; 
работниот однос на проба; 

— засновувањето на работен однос ка ј приватни 
работодавачи. 

П. Движењето во текот на работниот однос 
— условите и начинот на привремено распоре-

дување на работникот на работно место што не од-
говара на неговата стручна спрема. 

III. Работното време 
— редовното работно време; 
— ноќната работа; 
— прекувремената работа. 

IV. Правата од рабатниот однос 
— правото на управување со стопанска орга-

низација; 
— правото на работникот во рамките опреде-

лени со закон да учествува во органите на опште-
ственото управување; 

— правото на личен доход, односно плата (ми-
нимален личен доход, личен доход според тариф-
ниот правилник, премија, плаќање по учинок итн.); 

— правото на социјално осигурување (здрав-
ствена заштита, инвалидско и пензионо осигуру-
вање); 

— правото на одмор во текот на работниот, ден, 
на неделен и годишен одмор, државни празници; 

— правото на платено отсуство; 
— правото на парично надополнуваше за време 

на отсуствување од работа Озо случај на притвор 
или истражен затвор, одење на отслужување или 
дослужување на воениот рок итн.); 

— правото на хитиенско-техничка заштита при 
работата; 

— правата на работникот за време на привре-
мена безработност; 

— правото на приговор и жалба и правото на 
судска заштита (работни спорови); 

— посебна заштита на жените, младината и 
инвалидите. 

V. Должностите од работниот однос 
— должноста за придржување кон прописите 

од работниот ред на стопанската о-рганизација; 
— придржувањето кон пропишаните мерки и 

кон општопрЈганае-ните правила на хигиенско-тех-
ничката заштита, како и кон прописите што се од-
несуваат на општата сигурност при работата. 

VI. Одговорноста на работникот 
Д и с ц и п л и н с к а т а о д г о в о р н о с т 

— работната дисциплина и дисциплинската од-
говорност; 

— потешките повреди на работната дисциплина; 
— казните за повреда на работната дисциплина; 
— дисциплинската постапка и органите над-

лежни за дисциплинско казнување; 
— отстранувањето од работа. 

М а т е р и ј а л н а т а о д г о в о р н о с т 
— оо што се состои материјалната одговорност; 
— кога работникот одгова,ра за настанатата 

штета; 
— органите и постапката при утврдувањето на 

материјалната штета. 

VII. Престанокот на работен однос 
— по спогодба; 
— врз основа на отказ; 
— со истек на времето за кое е заснован работ-

ниот однос; 
— по одлука на дисциплинскиот суд; 
— заради самоволно напуштање на работата; 
— по сила на законот; 
— поради ликвидирање на стопанската органи-

зација. 

VIII. Службата за посредување на трудот 
— задачите на службата за посредување на 

трудот. 
IX. Инспекцијата на трудот 

— задачите и надлежноста на органите на ин-
спекцијата на трудот. 

X. Работните книшки 
— целта на работната книшка; 
— органите надлежни за издавање на работните 

книшки. 

XI. Хигиенско-техничката заштита во работата 
— мерките и средствата за хигиензеко-техничка 

заштита во работата; 
— должноста и одговорноста на стопанската 

организација во врска со спроведувањето на мер-
ките за хигиенско-техничка заштита во работата. 

Оваа програма ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 1767 
16 октомври 1959 година 

Скопје 
Секретар за труд на ИС, 

Асен Симитчиев, с. р. 

165. 
На основа точка 6 ст. 1 од Општото напатствие 

за здобивање стручна спрема на работниците со 
практична работа во претпријатието („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/56 год.) и чл. 39 
и 80 од Законот за органите на управата во Народ-
на Република Македонија (I,,.Службен весник на 
НРМ" бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд при 
Извршниот совет на НРМ донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА испит ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН 
РАБОТНИК ОД ПРЕДМЕТОТ РАБОТНО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

I. Принципите во работните односи 
II. Засновувањето на работен однос 

— основните елементи на работниот однос; 
— општите и посебните услови за засновување 

на работниот однос; 
— ,постојаниот и привремениот работен однос; 
— работниот однос на проба; 
— начинот на засновување на работен однос 

(писмена и усмена спогодба, траење на работниот 
однос); 
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— органите надлежни за засновување на работ-
ниот однос; 

— приемот на работникот на раководни: работ-
ни места; 

— стапувањето на работа и распоредувањето на 
работно место; 

— засновувањето на работев однос кај при-
ватни работодавачи. 

III. Движењето во текот на работниот однос 
— условите и начинот на привременото распо-

редување на работникот на работното место што не 
одговара на нетсвата стручна спрема. 

IV. Работното време 
— редовното работно време (редовно работно 

време во стопански организации и редовно време со 
сезо-нски карактер на работата, работа во смени, ра-
ботно време на работи што се особено тешки или 
штетни за здравјето, работно време во случај на 
виша сила); 

— ноќната работа (воведување на ноќна работа, 
време на траењето на ноќната работа, забранување 
на ноќна работа, плаќање на ноќна работа); 

— прекувремената работа (услови за воведува-
ње на прекувремена работа, траење на прекувре-
мената работа, надлежен орган за воведување на 
прекувремената работа, плаќање на прекувремената 
работа). 

V. Правата од работниот однос 
1) Личните доходи, плати и надоместоци: 
—начинот за формирање на средствата за лични 

доходи на работниците; 
— начинот на расподелбата на средствата за 

лични доходи на работниците; 
— тарифниот правилник — органи и постапка 

га неговото донесување; 
— тарифните ставки и другите основи за утвр-

дување на личните доходи; 
— минималниот личен доход; 
— премиите; 
— плаќањето на учинок и донесувањето на 

правилник за норми; 
— надоместокот за време на отсуствување од 

работа (во случај на ставање во притвор или истра-
жен затвор; за в,реме на воена вежба и предвој-
ничка обука, за време на вршење на јавни функ-
ции и должности кај државните и други органи и 
организации што вршат јавна служба, заради од-
ѕивање на позив од воени органи и други државни 
органи, за работа на терен, за одделен живот од 
семејството и за патни трошоци). 

2) Здравственото осигурување 
— осигурените лица (јкругот на осигуреници на 

здравственото осигурување); 
— здравствената заштита во случај на болест 

и повреда; 
— надоместокот на личниот доход за време на 

боледување; 
— правата во случај на бременост и породу-

вање; 
— помошта за опрема на новородено дете; 
— надоместокот на патни трошоци; 
— погреб пилата и посмртната помош; 
3) Инвалидското осигурување 
— инвалиднината; 

— инвалидската пензија; 
— стапувањето на друга работа и преквалифи-

гкувањето. 
4) Неизменето осигурување 
— личната пензија (добивање и губење правото 

на пензија); 
— семејната пензија (добивање и губење пра-

вото на пензија). 
5) Одморите и отсуствата 
— одморот во текот на работниот ден; 
— неделниот одмор; 
— годишниот одмор (добивање право, време на 

траењето и начин на користење на годишниот 
одмор); 

— надоместокот за време на користење на го-
дишниот одмор; 

— платеното и уплатеното отсуство; 
— државните празници. 
6) Посебната заштита на жените, младината и 

инвалидите 
— заштитата на бремени жени и мајки; 
— работите на кои е забрането да работат жени:; 
— посебната заштита на младината; 
— посебната заштита на инвалидите. 
7) Правата на работникот за време на безра-

боткост 
— условите за стекнување право на паричен 

надомест-ок за време привремената безработност; 
— престанокот на правата и запирање на ис-

платувањето на паричниот надоместок; 
— правото на повластено односно бесплатно во-

зење во случај на преселување во ново место на 
работењето. 

8) Правото во врска со хигиенско"техничката 
заштита на трудот. 

9) Правото на управување со односната стопан-
ска организација. 

10) Правото на работникот да учествува во рам-
ките определени со законот во органите на опште-
ственото управување. 

11) Правото на приговор и жалба 
12) Пгавото на судска заштита (работен спор). 

VI. Должностите од работниот однос 
— должноста за придржување кон прописите 

на работниот ред на стопанската, организација; 
- . придржувањето кон пропишаните мерки и 

кон општопризнаените правила на хигиенско-тех-
ничка заштита на трудот, како и кон прописите што 
се однесуваат врз општата сигурност во работата. 

VII. Одговорноста на работниците 
Дисциплинската одговорност 

— работната дисциплина и дисциплинската од-
говорност; 

— потешките повреди на работната дисциплина 
(дисциплински прекршок); 

— казните за повреда на работната дисциплина; 
— дисциплинската постапка и органите над-

лежни за дисциплинско казнување; 
— отстранувањето од работа. 

Материјалната одговорност 
— во што се состои материјалната одговорност; 
— кога одговара работникот за настанатата 

штета; 
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— органите и постапката при утврдувањето на 
материјалната штета; 

— остварувањето на надоместокот' на штетата 
по пат на редовен суд; 

— ослободувањето од плаќањето на надоместок 
на штетата; 

— одговорноста на стопанската организација за 
штетата што работникот ќе им ја на,прави на оддел-
ни лица или на прво лице во врска со своја работа. 

VIII. Престанок на работниот однос 
— престанокот на работниот однос по спогодба; 
— престанокот на работниот однос врз основа на 

отказ (орган надлежен за давање на отказ; постап-
ка при давањето на отказ и дејство на дадениот 
отказ и должина на отказниот рок; огпратнина; на 
кои работници не може да им се даде отказ; разре-
шување од должност, отказ од страна на работникот 
и разрешување од должност); 

— престанокот на работниот однос со истекот на 
времето за кое е заснован; 

— престанокот на работниот однос по одлука 
на дисциплинскиот суд; 

— престанокот на работниот однос заради са^ 
моволно напуштање на работата; 

— престанокот на работниот однос по силата на 
законот; 

— престанокот на работниот однос поради лик-
видирање на стопанската организација. 

IX, Службата за посредување на трудот 
— задачите, надлежноста и овластувањата на 

службата за посредување на трудот; 
— должноста на стопанската организација спре-

ма службата за посредување на трудот. 

X. Инспекцијата на трудот 
— задачите, надлежноста и овластувањата на 

органите на иопекцијата на трудот. 

XI. Работните книшки 
— целта на работната книшка; 
— органите надлежни за издавање на работна 

книшка; 
XII. Хигиенско-техничката заштита во работата 

— мерките и средствата за хигиенско^ техни-
чката заштита во работата; 

— должноста и одговорноста на стопанската 
организација во врска со спроведувањето на мер^ 
ките за хигиенско-техничката заштита во работата. 

Оваа програма ќе се применува од денот на об-
јавувањето во ^Службен весник на НРМ". 

Бр. 1767 
16 октомври 1959 година 

Скопје 
Секретар за труд на ИС, 

Асен Симитчиев, с. р. 

166. 
На основа точка б ст. 1 од Општото напатствие 

за здобивање стручна спрема на работниците со 
практична работа во претпријатието („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата 

(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 
80 од Законот за органите на управата во Народна 
Република Македонија (,,Службен весник на НРМ" 
бр. 14/56 год.)Т Секретаријатот за труд на Изврш-
ниот совет на НРМ донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД 
ПРЕДМЕТОТ ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ФНРЈ 

И СТОПАНСКИОТ СИСТЕМ НА ФНРЈ 

I. 
Кандидатите за квалификуван работник од сите 

професии по предметот Државното уредување на 
ФНРЈ и Стопанскиот систем на ФНРЈ се испиту-
ваат од следниот материјал: 

А. Државното уредување на ФНРЈ 
а) Уставниот развиток на новата држава: пе-

риодот од 1941 до 1946 година (НОО и одлуките на 
АВНОЈ), периодот од 1946 до 1953 година (периодот 
на уставот од 1946 година — национализацијата на 
основните стопански гранки, промената во земјиш-
ната сопственост, општествено-политичките прооде-
ни во тој период — процесот на децентрализација-
та, пренесувањето на работите од сојузната на ре-
публичката управа, а од оваа на народните одбори, 
осамостојувањето на стопанските организации и ус-
танови во областа на просветата, здравството, со-
цијалното осигурување, намалувањето на бројот на 
министерствата и другите управни органи, проме-
ните во организацијата и положајот на раковод,ните 
политички форуми: Партијата и Народниот фронт). 

б) Принципите на државното уредување: само-
управувањето на работниот народ, самоуправува-
њето на работниот народ во локалните заедници, 
федерализмог, скупштинскиот систем на владеење, 
'С-оединувањето на политичкото и економското прет-
ставништво во претставничките тела на работниот 
народ, владеењето на правото ^законитоста), устав-
ната загарантираност на демократските права и сло-
бодата на човекот и граѓанинот. 

в) Државните органи: 
— Сојузната народна скупштина, Сојузниот со-

вет, Соборот на производителите, одборите и коми-
сиите (составот и надлежноста), пратениците (пра-
вата и должностите) 

— Претседателот на Републиката, Сојузниот из-
вршен совет (јначинот на избор и овластувањата), 

— сојузната управа и нејзините органи (карак-
теристиките на државната управа, видовите и ор-
ганизационите форми на органите на државната 
управа); 

— републичкото народно собрание, републич-
киот извршен совет, републичката управа; 

— автономиите и нивната организација; 
— локалната самоуправа (општинската и око-

лиската, правата и должностите на тие самоуправи) 
и народните одбори ^организацијата и надлежноста). 

г) Судовите: уставните принципи за судовите, 
видовите на судови (редовни судови, стопа,нски су-
дови и воени судови). 

д) Посебните државни органи: јавното обвини-
телство, военото обвинителство, јавното правобра-
нителство, судијата и советите за прекршоци. 

ѓ) Грбот на ФНРЈ, државното знаме и знами-
њата на народните републики. 



/ . 
ЗАВРШНИ СМЕТКИ 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Б И Л А Н С 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАДРУЖЕН ДЕЛОВЕН СО ЈУЗ ЗА ПОЛЕДЕЛСТВО И СЕМЕНАРСТВО „СЕМЕ 

ВАРДАР" - СКОПЈЕ 
А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. „ ^ знос број Назив на позицијата во ООО дин ^ )0- Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 49.234 1. Фонд на основните средства . . . 36.445 
2. Парични средства на основ, средства 5.333 2. Други извори на основните средства 18.119 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 6 230 
вачка 2.434 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка -

потрошувачка 3.796 
В. Извори на обртните средства 

потрошувачка 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 7.062 
5. Вкупни обртни средства 83 231 6. Други извори на обртните средства — 

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

7.188 
7. Резервен фонд и други фондови . . 12 140 

и на другите фондови 7.188 8. Извори на нераспределените средства 15.070 
7. Парични средства на нераспределе-

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

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 278.379 

8. Купувачи и други побарувања . . . 315.306 10. Добавувачи и други обврски . . . У2 328 
9. Друга актива 317 11. Друга пасива 1 156 

В К У П Н О : " 4 6 5 299 В К У П Н О : 463 929 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО ,1968 
ГОДИНА 

Сојузот е формиран на основачкото собрание 
одржано на 25-У-1957 год. по иницијатива на Око-
лискиот деловен сојуз на НРМ, Кон сојузот е при-
поено дотогаш ПОСТОЈНОТО Специјализирано прет-
пријатие „Семе-Вардар". 

Основањето и правилата на Сојузот се одобрени 
од Советот за стопанство при Извршниот совет на 
НРМ со решение бр. 3 од 26-УН-1У57 год. и реги-
стриран е при Окружниот стопански суд во Скопје 
со решение Фи бр. 552/57 година. 

Во оваа година Сојузот одбележи виден успех 
во однос со претходната. Тој се огледува не само 
во добриот финансиски резултат, ами во тоа што во 
границите на своите можности беше организатор и 
оперативен извршител на акциите од поледелско^) 
производство во нашата Република. Неспорно е и 
тоа дека вху своето дејствување имаше и извесни 
слабости што може да им се припишат на објек-
тивни фактори (кадар, искуство и др.), бидејќи оваа 
деловна година иу беше прва целосна ГОДИНА. 

Сојузот и преку физички и преку економски 
показатели го натфрли планот за реализација за 
30%?. Исто така и по однос на постигнатата реали-
зација во 1957 год, покажа знатно покачување. Во 
оваа година имаше планирано промет 500 милиони, 
оствари 636 милиони. 

Многу е упадлив и финансискиот резултат кој 
преку финансиски показатели би изгледал: 

1957 год. 1958 год. 

1) Вкупен приход 44,449.945 53,453.541 
2) Доход 31,362.640 32,419.221 

1) Разлики во цени (просек) 8,7% 8,3% 
2) Учество на трошоци 5,0% 4,9% 
3) Однос на личните доходи со 

промет 3,4% 1,9% 
Од овој краток преглед може да се 'констатира 

дека се водела правилна политика по однос на цени 
и дека финансискиот успех ќе е резултат на пока-
чувањето на цени, ами напротив е резултат на зго-
лемениот промет, намалени трошоци и намален про-
сек: на разлики во цени. (79) 



Стр. II - Бр. 87 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 19 ноември 1950 

Б И Л А Н С 

НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРОИЗВОДИТЕ ДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАПРЕДОК" - БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. т т " . Износ Назив на позицијата во ООО дин. г . Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Интери на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 3.235 1 Фонд на основните средства . . . 3 797 
2. Парични средства на основ, средства 1.848 2 Други извори на основните средства 1.286 

Б. Средства на заедничката Б. Извори на средствата на 
потрошувачка ст е т и ч к а т а пстрошугачка 

3. Средства на заедничката потрошу- С. Фонд на заедничка.та потрошувачка 36 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка — 

потрошувачка 36 
Е. Ме е ери на обртните средства 

потрошувачка 
Е. Ме е ери на обртните средства 

В. Обртни средства Г. О^нд па обртните средства . . . 7.028 
5. Вкупни обртни средства 1 104 С. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фен д и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 674 

и на другите фондови 639 8. Левери на нераспределените средства -

7. Парични средства на нераспредзле-
лените средства - Д. Извори на средствата во пресметката 

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

друга актива средства -

8. Купувачи и други побарувања . . . 1.811 10. Добавувачи и други обврски . . . 215 
9. Друга актива . . . . . . . . . 5.397 11. Друга пасива 1 034 

В К У П Н О : 14.070 В К У П Н О : 14.070 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 
ГОДИНА 

Занаетчиското производите лно претпријатие 
„Напредок", Битола, е основано во 1913 година како 
Инвалидско занаетчиска претприја,тие „Инзап", а 
со решение на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 13276 од 6-У1-1954 година, претпријатието 
е именувано: Занаетчиско производително претпри-
јатие „Напредок". 

Претпријатието през 1958 година постигна до-
бри резултати во сите свои погони: Јсрганџилница 
„Брокат", Сода-вода „Бил!ана", Фото-ателие .,Лум-
јер" Влачари „Влачар" и „Нова", Леблебиџилница 
„Балкан", Слаткарница „Милка", Млекарница „Жит-
ни пазар" и Продавница на готови млечни производи 
„Бајир". 

Производствениот план за 1958 год. во износ ед 
32,000.000 дин. го оствари со 33,623.954 дин. т. е. го 
исполни со 105%. 

Со одлука на Работничкиот совет, претприја-
тието набави нови основни средства во висина од 
975.852 дин,, во замена на стари неупотребен и и 
расхсдуЕ1ани основни средства. 

Стопанската организација располага со обртни 
средства во износ од 7,027.536 дин., кои през текот 
на годината ги искористи во максимум. 

Во поглед на набавката на суровини-материјали, 
през 1958 год. немаше тешкотии поради тоа што на 
пазарот ги имаше ве изобилие. 

Пласма.нот на производите и услугите скоро во 
целост се извршени во градот и вон од него. 

При пописот на 31-ХЈ1-1958 год. залихите на 
трговските стоки се покажаа во помал износ од оние 
галихи ед 1-1-1958 год. 

Залихи на готови производи и недовршено про-
изводство нема. 

Продуктивноста на трудот течеше нормално, и 
немаше никаква флуктација на работната рака. 

Вкупниот приход на претпријатието изнесува 
39,8СЗ.686 динари. 

Чистиот приход изнесува 9,199.688 динари. Тој 
е распеделен според постојните прописи. 

Работничкиот совет на претпријатието донесе 
одлука и решение износот од 9,015.354 дин. да им 
се исплати на колективот. (53) 



19 ноември 1952 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 37 - Стр. III 

Б И Л А Н С 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АВТОБУСКИ СООБРАЌАЈ - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

I е и 
број Назив на позицијата Износ 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства . . . . 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот ФЈНД 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства ве пресметката и 
друга актива 

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

433,002.783 
19,020.214 

57,281.811 

1,453.363 

20,495.061 
5.743 663 

В К У П Н О : 536 8 5 

ед. 
број Назив на позицијата Износ 

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

137,843 387 
29 .939 018 

Б. ИЗБОРИ на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на заедничкава потрошувачка 
4. Други извори на средотгата на за-

едничката потрошувачка 

В. Избори на состоите средства 
5. Фонд на обртните средства . . . 
6. Други и-зво.ри на обртните средства 

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

Д. ИЗБОРИ на средствата во пресметката 
јј друга П? сива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства . . . . , 

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

9,973.120 
39.951X00 

5Р0 400 
489 304 

В К У П Н О : 

29.459 510 
23,701.^26 

53К9Р6 89) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1953 
ГОДИНА 

Претпријатието за а.втобуски сообраќај, Скопје, 
е основано на 7-1-1958 година, со рош оние на На-
родниот одбор на град Скопје, бр. 4896 со задача да 
врши превозни услуги на граѓанството. 

Моменталната состојба на линиите: 17 линии со 
должина од 133 км. 

Претпријатието ЕО текст на своето работело 
промени разни марки возила за превоз на граѓан-
ството. Предлогот на принудната управа: да се на-
бават возилата од ма.рката „ФАП" домашно произ-
водство и да се типизира возниот парк само со овие 
кози л а — наиде на одобрување од надлежните фак-
тори. Оваа типизација ќе ги намали залихите на 
разните БИДОВИ делови од други' марки, а ќе се 
овозможи чување само на делови од наведената 
марка. Во 1958 год. се набавени 23 позила од марка 
,,ФАП1', додека преостанатите 17 возила ќе се наба-
ват во 1959 година. 

Принудната управа водеше сметка за: оквали-
фикување на работната рака и за нејзино нама-
лување, повишување на продуктивноста на трудот, 

зголемување на рентабилноста на стопанската ор-
ганизација, дициплината и др. Сите мерки овозмо'" 
жија претпријатието да ја намали загубата од-
носно да го доведе претпријатието рентабилно сме-
тано ед 1-У-1958 година. Со зголемувањето на це-
ните во почетокот на 1953 година, дојде до голема 
С1о:ла1и1ја на ф.хипатп ^ х х о т 'резултат. Ез шор.го^з-т 
ед 1-1-до 20-1У-1958 год., претпријатието претрпе 
сагуСа околу 14 ОСО ООО дин., кеја во наредните ме-
сеци. на работењето се намали на 6,870 427 динари. 

Во перспективниот план се предвидува во на-
редните години претпријатието да работи со доход. 

Постојниот кадар на претпријатието е доволен 
за сите видови ремонти и поправки на нашите во-
зила. Во текот на работењето услуги од страна 
воопшто не се појавуваа. 

Со рентабилитетот појавен од 1-У-1953 год. на-
ваму, стопанската организација му предложи на 
Наредниот одбор на општината да ја симне принуд-
а т а управа под која е ставал свој работен колек-
тив на 15-Х-1957 година. Резултатите од работењето 
ја оправдуваат таквата постапка на принуднага 
управа. (67; 



Стр. IV - Бр. 87 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 19 ноември 1950 

Б И Л А Н С 

НА ОПШТИОТ ДЕЛОВЕН СОЈУЗ, НЕГОТИНО 

А к т и в а на 31 декември 1958 година - П а с и в а 

Ред. Износ Ред. Износ 
број Назив на позицијата во ООО дин. ^р0ј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 13 281 1. Фонд на основните средства . . . 14.719 
2. Парични средства на основ, средства 2. Други извори на основните средства — 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 102 
вачка — 4. Други извори на средената на 'за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка -

потрошувачка В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 100 

5. Вкупни обртни средства . . . . 9.896 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 200 

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

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

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

друга актива средства -

8. Купувачи и други побарувања . . . 34.423 10. Добавувачи и други обврски . . . -

9. Друга актива 7.822 11. Друга пасива 50.261 

В К У П Н О : 65 422 В К У П Н О : 65 422 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ,РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Општиот деловен сојуз во Неготино е основан 
со решение на Народниот одбор на Титоввелешка 
околија. Регистриран е при Окружниот стопански 
суд во Скопје на 8-ХП-1958 год. под фирма и се-

диште: Општ деловен сојуз — Неготино со следни-
те дејности: 

Давање разни услуги на земјоделските задруги 
и стопанските организации, вршење преработка или 
доработка, продажба, снабдување со репродукцио-
нен материјал, давање помош околу откупот и обра-
ботката на културите. 

Сојузот почна со 'работа на 1-Х-1958 година со 
следниот персонал: директор, шеф на престапиш-
тво — Скопје, ш е ф на сметководство и комерци-
јалист. Со приклучување на памучна дејност пер-
соналот се наголеми на 10 службеници и 12 работ-
ници. Управниот одбор се состои од 19 члена од 
секоја стопанска организација по еден: преставник 
и пет члена од Сојузот. 

Прва задача на Сојузот беше раното градинар-
ство, така да Сојузот навреме ги снабди како за-

другите така и стопанските организации со ква-
литетни семиња, вештачки ѓубрива, рамови и стак-
ло и др. материјали потребни за раното градинар-
ство. 

Втора задача на Сојузот беше продажба на з-а-
лихите на земјоделски производи на задругите и 
стопанските организации. И оваа задача Сојузот ја 
изврши навреме, и покрај тешкотиите (немаше до-
волно кадар и искуство). Преку својата комерцијал-
на служба Сојузот набави и продаде разни мате-
ријали и стока во вредност од 47,132.215 дин. 

Реализација има извршено: преку дејноста па-
мук 34,857.579 дин., преку управата 12,274.636 дин., 
р, трошоците на работењето од дејноста памучна 
33,547.396 дин., од управата 503.022 дин., или вкупно 
34,050.418 динари. 

Деловниот сојуз во 1959 година ќе ш помага 
што повеќе задругите и стопанските организации 
во набавката на материјали, во откупот и продаж-
бата на нивните стоки. Реализацијата во 1959 годи-
на ќе изнесува околу 614.857.000 или по дејности: 
дејност памучна 60,228.000 дин., управа 554.629.000 
динари. 



% жшшрв т е ФЛУЖМН ВОДНИК ПА НРМ Вр. 37 - Штџ. V 

Б И Л А Н С 

А к т и в а 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТЕКСТИЛ", ПРИЛЕП 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на) позицијата Износ 

во ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

6.137 
1.897 

338 

80.101 

3.810 

1.232 
1.819 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни: 
средства 

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

5.481 
3.448 

1.538 

603 
50.221 

3.840 

21.204 
7.389 
1.610 

95 334 В К У П Н О : 95 334 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ,/ГЕКСТИЛ", 

ПРИЛЕП ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на ден 1-1-1954 го-
дина со решението на Народниот одбор на општи-
ната Прилеп. 

Во текот на 1958 година претпријатието набави 
стока во вредност од 355,880.105 динари, а залихите 
на стоката на 31-ХП-1957 год. изнесуваа 80,849.693 

дин. или вкупно 435,729.798 дин. Од неа во текот на 
годината е реализирано 318,849.887 дин. така што 
во споредба со 1957 година прометот е надминат 
за 14%. 

Претпријатието има регистрирано 9 продавници 
од кои 5 манифактурни, 3 гал,антериски и 1 продав-
ница со фотоапарати и фотографски прибор. Во 
нив е запослен персонал од 39 лица. Обврските 
спрема општествената заедница се измирени во це-
лост и навреме. (13) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АГРОСНАБДИТЕЛ", СКОПЈЕ 

ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието имаше за задача преку меха-
низирање на земјоделството да го унапреди, да ја 
зголеми продуктивноста и квалитетот на производ-
ството, како и да ги намали трошоците по единица 
производ. 

Кон напорите што ги прави нашата заедница и 
останатите општествени фактори за унапредуваг 
њето на земјоделството, несомнено најпрактично и 

целисходно е вклучен нашиот работен колектив 
како целина и како негов дел и пословниците за 
механизација и хемизација на земјоделството. 

Преку своето долгогодишно работење претпри-
јатието си овозможи специјализирање и проширу-
вање на своите деловни врски, како во внатреш-
ниот така и во надворешниот трговски промет. 

Во своето редовно послување претпријатието! 
оствари вкупен промет од 5.608,784.436 динари. 

Разлика помеѓу набавната и продажната цена 
врз основа на остварениот промет изнесува 4.80%, 
а вкупните материјални трошоци 1,79%?. (94) 



Стр. VI - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 19 ноември 1959 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО 

А к т и в а на 31 ; ,екез?г,гла 1058 година 

„АГРО СНАБДИТЕ Л", СКОПЈЕ 
П а с и в а 

Рет. 
бр-ј Назив на позицијата Из и с 

во ООО д и 

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

Б. Средстга на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фенд 

и на другите фондови 
7. Парични средсгва на нераспределе-

ните средства . 

Д. Средства ве пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

52 с84 
31.532 

58.242 

4.933 

644.948 

41.940 

988 053 
100.719 

1 9 П.351 

Ре I 
бр ј Назив на позицијата Изнлс 

во ООО лин. 

А. Избори на основните средства 
1. Фонд на основните 'средства . . . 84.958 
2. Други извори на основните средства — 

Б. Изгори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на заедничката потрошувачка 50.723 
4. Други извсри на средствата на за-

едничката потрошувачка 18 163 

В. Извори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства . . . 18.355 

1 6. Други извори на обртните средства 5СЗ 776 

Г. Резервен фонд и други фондови 
7. Резервен фонд и други фондови . . 50.187 
8. Извори на нераспределените средства 2 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни' 
средства 742.311 

10. Добавувачи и други сбзреки . . . 297.547 
11. Друга пасива 97 329 

В К У П Н О : 1,923.351 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРАНСПОРТНОТО 1ГРЕТ1ГРШАТЛ-2 „АУТОТРАНС.ПОРТ" - КИЧЕВО 

на 31 д,екември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Из т е 

во ООО дин 

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

Б. Срсдстга на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. ОЅр^п"! средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фенц 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства . . . . . . . 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

121.454 
2.911 

11.803 

1 

87 

8.116 
1.197 

145 969 

Реи 
број Назив на позицијата Износ 

1Ј ООО ДИН. 

А. Извори на основните с ;с 
1. Фонд на основните среда... л . . . 
Г. Други извори на основниве со"".: . ^ 

Б. Извори на средствата на 
заедничката п,отрошувачка 

3. Фонд на заедничката потрошувачка 
4. Други извсра на оро страта на за-

едничката потрошувачка 

В. Изводи на с в р т и т е средства 
5. Фонд на обртните средства . . . 
6. Други извори на обртните средства 

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

Д. Изгори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

26.995 
93.211 

3.276 

15 
527 

13 139 
3.640 

166 

В К У П Н О : 14 4969 
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А к т и 

Ред. т т И шос број Н а з и в н а Ј позицијата в о 0 0 0 д и н 

А. Основни средства 
1. Основни средства 66.909 
2. Парични средства на основ, средства — 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка — 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 97 

В. Обртни средства 
5 Вкупни обртни средства 105.926 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 3.320 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . . 55.592 
9. Друга актива 23.107 

В К У П Н О : 254.951 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Претпријатието за обработка на тутун „Моша 
Пијаде" — Неготино е основано во 1955 година со 
решението на Народниот одбор на општината Не-
готино, а е регистрирано во Окружниот стопански 
суд во Скопје под број 1106 од 20-УП-1955 година. 

Претпријатието има за задача да го откупи, 
преработи и пласира на домашниот и странски па-
зар тутунот ед производителите од реонот на оваа 
општина. 

Од реколтата 1957 год. претпријатието откупи 
402.430 кгр. тутун во вредност од 163,261.802 или 
просечно откупна цена 405 дин. за 1 кгр, 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Во 1958 година основната дејност на Претприја-
тието „Хидроелектрс.проект" — Скопје се состоеше 
во изработка на техничка документација (основни 
решенија, елаборати, идејни и главни проекти, кагко 
и! инвестициони програми) з'а хидроелектрани, ме-
лиорации, трафостаници, далекуводи, како и други 
локални електрични мрежи. 

с и в а 

Износ Назив на позицијата в о 0 , Ј0 д и н^ 

А. Извори па основните средства 
1 Фонд на основните средства . . . 7.630 
2. Други извори на основните средства 59.274 

Б. Извори на средствата на 
заедничката, потрошувачка 

3. Фонд на заедничката потрошувачка 97 
4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка — 

В. Избори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства . . . 4Л74 
6. Други извори на обртните средства — 

Г. Резервен фонд и други фондови 
7. Резервен фонд и други фондови . . 6.295 
8. Извори на нераспределените средства) 5.046 

Д. Извори на средствата во пресметката 
к друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 162.785 

10. Добавувачи: и други обврски . . . 2.951 
11. Друга пасива 6.702 

В К У П Н О : 254.951 

Од споменатата реколта е добиен финален про-
дукт ед 383.643 кгр. во вредност 311,425.770 дин. Од 
него во 1958 година е реализирано за извоз 190.416 
кгр за 172,325 748 дин. со постигната просечна цена 
С05 дин. ѕа 1 кгр., а за домашната фабрикација 
119.454 кгр. во вредност од 104,261.532 или просечно 
е постигната цена за 1 кгр. 872 дин. со прометен 
данок. 

Претпријатието постигна помала просечна цена 
во однос на реколтата од 1956 т.е. во 1957 год., а 
тоа иде оттаму што во однос на квалитетот ре-
колтата од 1957 год. беше послаба од реколтата во 
1956. Ова може да се констатира и од просечните 
откупни цени помеѓу двете години. (105) 

Претпријатието го исполни производствениот 
план за 1958 година со 124%. 

Остварениот вкупен приход изнесува 86,854.743 
дин. и е распределен на: трошоци на производството 
12,668 182 дин. и на доходот 74,186.561 динар. 

Дсхсдо! е распределен на: за општествен ин-
вестиционен фонд на НО и федерацијата 26,324.985 
дин., за фондови на претпри,јатието 8,317.753 дин. 
и за личен доход 39,543.823 динари. (101) 

Б И Л А Н С 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН „МОША ПИЈАДЕ", НЕГОТИНО 

в а на 31 декември 1958 година П а 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ХИДРОЦЕНТРАЛИ, ДАЛЕКОВОДИ, ТРАФОСТА-

НИЦИ и ИСПИТАТЕЛНИ РАБОТИ „ХИДРОЕЛЕКТРОПРОЕКТ", СКОПЈЕ 
А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Реа. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дчн 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката л 
друга актива 

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

4.602 
3.076 

2 097 

11.359 

460 

В К У П Н О : 

17.707 
458 

39 759 

Ред. 
број Назив на позицијата Изч -с 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на ,средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

В. Извори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства . . . 

6. Други извори на обртните средства 

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

7.797 

3 047 

1.925 

493 
8.184 

4.710 
878 

12.725 

В К У П Н О : 39.759 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРА БОТКА НА ТУТУН - ВАЛАНДОВО 

на 31 декември 1958 година 

Ред 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . . 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

B. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

11.187 
560 

1.162 

216.423 

1.430 

В К У П Н О : 

42 576 
13 050 

2Ѕ6.38Ѕ 

Реа. 
број Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 
ВО Д Ч Ч . 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредита за обртни 
средства 

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

792 
10.955 

В К У П Н О : 

1.307 

215 
40.000 

1.430 
34 

158 133 
60 472 
13.050 

286 388 
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Б И Л А Н С 
НА НОВИНСКО -ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ДЕТСКА РАДОСТ", СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. Износ бр0ј Назив на позицијата во ООО дин. бр0ј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 180 1. Фонд на основните средства . . . 180 
2. Парични средства на основ, средства — 2. Други извори на основните средства 850 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка -

вачка — 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . . — 

потрошувачка В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 444 

5. Вкупни обртни средства 8.016 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 2.078 

и на другите фондови 2.415 8. Извори на нераспределените средства — 

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

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

друга актива средства 10 560 
8. Купувачи и други побарувања . . . 5.089 10. Добавувачи и други обврски . . . 2.240 
9. Друга актива 683 11. Друга пасива . . . к 31 

В К У П Н О : 16.383 В К У П Н О : 16.383 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ДЕТСКА РАДОСТ", СКОПЈЕ 

ВО 1958 ГОДИНА 

Нашето претпријатие и во оваа година основ-
ната дејност ја развиваше преку списанијата: „Ти-
тов пионер", „Другарче", „Гзими", „Фатоси", „Се-
винч" и „Томурџук" и книги-литература за деца. 

Претпријатието во 1958 година ги издаваше 
списанијата нормално и навреме, во вкупен тираж 
ед 965.566 примероци. 

Издадени се книги во тираж од 31.500 приме-
роци. 

Реализацијата на издадените книги и списанија 
во финансиски показатели' изнесува 29,591.353 дин, 

Обртните средства со кои претпријатието рабо-
теше во 1958 год. изнесуваа 11,004.386 динари. 

Претпријатието работеше со персонал од 10 
лица. 

Користењето на дотациите е нужно, бидејќи 
стварната цена на печатењето по бројот на списа-
нијата е висока, а таа произлегува од цената на пе-
чатарските услуги. 

Со ваков систем на работење претпријатието го 
обезбеди; својот рентабилитет во 1958 година. (21; 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Трговскиот дуќан „Вкус" — Гевгелија е основан 
со решението на Народниот одбор на општината 
Гевгелија бр. 5788 од 24-ХП-1953 година. Со реше-
нието број 42 е регистриран при Стопанскиот суд 
во Скопје под фирма: Трговски дуќан „Вкус" -
Гевгелија. Основна дејност му е трговија на мало 
со текстилна стока. 

Постигнат е промет-реализација во вкупен из-
нос од 46,250.722 дин. 

Остварена е разлика во цени 4,656.000 дин. со 
процент од 8,06%. 

Остварен е доход во износ од 2,351.617 дин., ли-
чен доход 1,498.520 дин., фондови 181.000 дин. за-
должителни придонеси од доходот 395.552 дин. 

Во дуќанот во текот на годината работеа про-
сечно 6 работника и службеника!. 

Личните доходи на работниците и службени-
ците се исплатени 100%. (56) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН „ВКУС", ГЕВГЕЛИЈА 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред ^р0ј' Назив на позицијата Износ 
во ООО дин 

Ред. „ 
б р 0 ј Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 514 1. Фонд на основните средства . . . 514 
2. Парични средства на основ, средства 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

14 2. Други извори на основните средства 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка -

вачка — 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка -

потрошувачка 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 102 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 

1.737 6. Други извори на обртните средства 

Г. Резервен фонд и други фондови 

10.523 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1.778 
и на другите фондови 1.097 8. Извори на нераспределените средства 256 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 

Д. Средства во пресметката и 

- Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 

8. Купувачи и други побарувања . . . 134 10. Добавувачи и други обврски . . . 
9. Друга актива 9.970 11. Друга пасива 293 

В К У П Н О : 13.466 В К У П Н О : 13.466 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „НОВА ТРГОВИЈА" - БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. Износ Назив ка- позицијата во ООО дин. ^рој Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 6.368 1. Фонд на основните средства . . . 8 583 
2. Парични средства на основ, средства 1.993 2. Други извори на основните средства — 

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

о. Средства на заедничката пот-рошу- 3. Фоцд на заедничката потрошувачка 51 
вачка . — 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на 'заедничката 
51 

едничката потрошувачка — 

потрошувачка 51 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 181.286 
5. ВКУПНИ обртни средства . . . . . . 1.694 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 3.065 

и на другите фондови 3 170 8. Извори на нераспределените средства 588 
7. Парични средства на нераспределе-

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

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

8. Купувачи и други побарувања . . . 288.208 10. Добавувачи и други обврски . . . 107.323 
9. Друга актива 1 672 11. Друга пасива 2.278 

В К У П Н О : 303.156 В К У П Н О : 303.156 
ПТТ 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МЕРКУР" - БИТОЛА 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
б р о ј Назив на позицијата Из -те 

во ООО дин 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

Ѕ. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка . 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства . . . . . 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

569 
44 

34 

3\498 

1.734 

6 664 
1.586 

50.133 

Ред 
бр Ј Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на заедничката потрошувачка 
4. Други извори на средс-трата на за-

едничката потрошувачка 

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

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

Д. ИЗБОРИ на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

1.493 

34 

27.770 
456 

720 

19 352 
3 8 

В К У П Н О : 50.133 

А к т и в а 

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

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

' 3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспрзделе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

487 
2.516 

14 

40.852 

1.959 

14.531 

60 359 

^ ед. 
бр ј Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. ИЗБОРИ на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

Р.055 

164 

1.365 
49.о94 

2.163 

3.702 
216 

В К У П Н О : бч, 369 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Трговското претпријатие за премет па големо 
и мало со железарски, метални, технички ц елек-
тро-технички материјали „Скопски метан" — Скоп-
је во работната 1958 година оствари промет во из-
нос од 178,527.328 дин. Во текот на годината про-

сечно користеше обртни средства од 17,487.682 дин. 
со коефициент на сортајот на обртните средства 12. 
Во 1958 година во претпријатието беа запослени 15 
лица. Остварената разлика во цени изнесува 
13.559 150 динари или изразено во проценти дава 
показател 7,59% вклучувајќи го и локалниот порез 
па премет. (20) 

Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА КОЖНИ ПРОИЗВОДИ „КОЛЕКТИВ", СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства . . . 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

20 658 

230 
22 

20.917 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на заедничката потрошувачка 
4. Други извор-и на средствата на за-

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

9 976 

10.919 

15 

В К У П Н О : 20.917 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Претпријатието за кожни производи „Колек-
тив" .— Скопје има 7 продавници, регистрирани 
ка ј окружниот суд под, бр. 241, од кои 5 во Скоп-
је и по една во Белград и Банка Паланка. Продав-
ниците исклучиво продаваат сопствени производи 
на матичното претпријатие. 

Основните средства и фондовите на продавни-
ците се водат преку книговодството на матичното 

претпријатие. Тие имаа.т обртни средства како крат-
корочен' кредит во износ од 9,964.000 динари. 

Планот на реализацијата е извршен со 87,72Уг. 
Потфрлањето на планот произлегува од рушењето 
па главната продавница во Скопје. 

Финансискиот резултат на продавниците оваа 
година е негативен со износ од 439.484 динари, која 
сума е покриена од страна на матичното претприја-
тие и со тоа се покриени личните примања на пер-
соналот. (28) 
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Б И Л А Н С 
НА РУДАРСКИОТ БАЗЕН НА ХРОМ „РАДУША" - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 0рОј Назив на позицијата 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на еаедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства . . . 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

Износ 
во ООО Дин, 

1,301.597 
168.553 

554.548 

15.537 

684.425 

43.560 

86 

394.723 
97.847 

3,260.876 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на заедничката потрошувачка 
4. Другт! извори на ередстЕата на за-

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива , 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

10. Добавувачи и други обврски . . . 
11. Друга пасива 315.538 

" " В К У П Н О : 3,260.876 

1.338 569 
136.377 

537.760 

7.045 

382.395 
30.275 

55.314 
79.018 

123.720 
184.865 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Стопанското претпријатие Рударски базен на 
хром „Радуша" — Ѓорче Петров е основано со ре-
шението ' на Владата на ФНРЈ, Белград под бр. 
462/46-3 од 31-У-1946 година. 

Регистрацијата на претпријатието е извршена 
при Околискиот стопански суд во Скопје, спрема 
решението на судот од 9-П-1955 година. 

Основната дејност на претпријатието е: експло-
атација на хромна руда и преработка на хромна 
руда Ш врста во хромни концентрат. 

Покрај основната дејност претпријатието оба-
вува и споредна дејност и тоа: вршење на разни 

услуги преку машинските работилници во Ѓорче 
Петров и Радуша. 

Во 1958 год. претпријатието го исполни произ-
водствениот план со 104,4%. 

Остварениот вкупен приход изнесува 1,582.360.041 
дин. и е распределен на: трошоци на производство-
то 889,846.817 дин. и на доход 692,513.224 дин. 

Доходот е распределен на: дел што се отстапува 
за зголемување на личниот доход 6,758.725 дин., 
дел за федерацијата 211,041.890 дин., дел за оп-
штествени инвестициони' фондови на народната ре-
публика и на народните одбори 30,684.839 дин., ли-
чен доход на работниците 402,025.779 дин., резервен 
фонд 8,874.856 дин., придонес за заеднички резервен 
фонд на индустријата и рударството 331.271 дин. 
к1 нераспоредени средства 32,795.864 дин. (4) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „НОВОСТ", ДЕБАР ВО 

1958 ГОДИНА 

Претпријатието е основа.но на 1-1-1950 година. 
Основна дејност му е обработка на персиски килими 
и домашни Ракотворби. 

Во 1958 год. претпријатието набавувало сурови-
ни предимко од „Текста" — Марибор, „Македонка" 
— Штип, Предарата — Битола и .,Лрла Рлбар" 
Карловац. 

Прометот го вршело претежно преку Увоз-извоз 
„Коператива" — Скопје. 

Во 1958 година претпријатието набавило суро-
вппм во вредност од 145,000.000 динари, а на крајот 
на годината располагало со залихи на суровини од 
49,886.000 динари. 

Во 1958 година планираниот промет од 100,000.000 
динари е остварено 111,183.000 динари. 

Во текот на годината е остварен чист доход од 
39,310.707 динари. Од овој за лични доходи на ра.-
ботниците к службениците 35,934.379 дин., а за фон-
довите па претпријатието е издвоено 3,366.398 дин. 

Платите по тарифниот правилник наполно се 
остварени и исплатени на работниците и службе-
ниците. Покрај тоа делено' е 12,50% плата над та-
рифната ставка. (8ј 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЕРСИСКИ КИЛИМИ И ДОМАШНИ 

РАКОТВОРБИ „НОВОСТ", ДЕБАР 
А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Из т е 

во ООО ди^. 

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

Б. Средства н?, заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . . . . . 

4. Парични средства па заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства . . . . . 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нграспрз де ле-

пите средства . 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

21.716 
18 

30 

48 267 

208 

В К У П Н О : 

2 863 
5 153 

не н 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во 0,0 дин. 

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

Б. Р1звори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства - - I 

10. Добавувачи и Други обврски . . . 
11. Др\та пасива 

6.716 
15 058 

2.036 

1.584 

16 156 
15.485 

2.311 

3 Ѕ01 
6 787 
9.025 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТЕЛЕФОН МОНТАЖА" 

на 31 д,екември 1958 година 

В К У П Н О : 

СКОПЈЕ 

7Х 6' 8 

Р д. 
број Назив на позицијата Износ 

во СОЈ дин 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нзраспрз де ле-

ќите средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

8 771 
4.504 

47 

?50 

20.430 

2.235 

В К У П Н О : 

47 49Ѕ 
124 

83 8^9 

Ред. 
б ој Назив на позицијата 

П а с и в а 

Изн с 
во ООО лиз. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасиза 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

10 Добавувачи и други обврски . . . 
11 Друга пасива 

11.924 
1.351 

297 

17 949 
15.420 

2.401 
1.137 

30.003 
3 377 

В К У П Н О : 83 8^9 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТЕЛЕФОНМОНТАЖА", 

СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА 

Во 1958 година планот на услугите е извршен 
со 132,09% 

Основните средства се зголемени за 1,24. 
Сите обврски на претпријатието спрема општес-

т в е н а т а заедница што произлегуваат од доходот 
се измерени во законскиот рок. (38) 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ с о ТЕКСТИЛ НА ГОЛЕМО 

СКОПЈЕ 
А к т и в а на 31 декември 1958 година 

Ред. т т . Износ 
б р о ј Назив на позицијата в 0 0 0 ( ) д и н 

А. Основни средства 
1. Основни средства 9.037 
2. Парични средства на основ, средства 2.331 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка — 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 7.438 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 347.025 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 22 063 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства , . . 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . . 214.778 
9. Друга актива 17 480 

В К У П Н О : 620 202 
1 

„АНГРОТЕКСТИЛ", 

П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на. средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

11.368 

7.488 

8.389 
177.306 

21.875 

В К У П Н О : 

62.172 
322.214 

9,390 

620.202 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

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

Редовните и дополнителните обртни средства 
добиени како кредит од Народната банка изне-
суваат 204,089.000 динари. Покрај овие средства 
претпријатието користи и инвестиционен заем за 
обртни средства во износ од 35,389.446 динари, а 
исто така има и сопствен фонд на обртни средства 
во износ од 8,389.108 динари, или вкупно обртните 
средства изнесуваат 247,867.555 динари. 

Основните средства изнесуваат 11,368.474 ди-
нари, од кои: основни средства 9,037.514 динари и 

парични средства на основните средства 2,330.960 
динари 

Претпријатието се снабдува со текстилни стоки 
од постојните фабрики во ФНРЈ. Во текот на го-
дината се набавени стоки во вкупна вредност од 
2.063,614.325 динари, по набавна цена. Во овој износ 
влегува и сумата од 130,386.836 динари, која се од-
несува на увозни стоки набавени преку свои 
увозници. 

Продажбата е вршена преку малопродажната 
трговска мрежа во ФНРЈ. 

Целокупниот промет во 1958 година изнесува 
х.956,418.344 динари. 

Вкупниот приход за расподелба изнесува 
52,842.176 динари додека пак чистиот приход 
12,028,510 динари. (33) Ј 



Стр. XVI - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 19 ноември 1959 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА АЛХАЛОИДИ И ХЕМИСКО-ФАРМАЦЕУТСКИ ПРОИЗВОДИ 

„АЛКАЛОИД", СКОПЈЕ 
А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Из 'ос Ред. хт Износ ^р 0 ј Назив на позицијата во ООО дин ^ о ј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 107.150 1 Фонд на основните средства . . . 73 675 
2. Парични средства на основ, средства 26.720 2. Други извори на основните средства 60.196 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 1.828 
вачка 1.346 4. Други извори на средствата на 

4. Парични: средства на заедничката едничката потрошувачка -

потрошувачка 482 
В. Извори на обртните средства потрошувачка В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 83.518 
5. Вкупни обртни средства 173.175 6. Други извори на обртните средства 35.000 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 15.165 

и на другите фондови 15.065 8. Извори на нераспределените средства 19.915 
7. Парични средства на нераспределе-

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

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни: 
друга актива средства 60.502 

8. Купувачи и други побарувања . . . 34.723 10. Добавувачи и други обврски . . . 27.403 
9. Друга актива . 26.617 11. Друга пасива 8 076 

В К У П Н О : 1 385 278 В К У П Н О : 385.278 ^ 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ФАБРИКАТА „АЛКАЛОИД", СКОПЈЕ ВО 1958 

ГОДИНА 

Фабриката во своето работење се занимава со 
производство на опиумови алкалоиди и фармаце-
утски преработки. 

През? годината фабриката имаше запсслено 96 
лица, 

Во своето работење фабриката оствари вкупен 
приход од 586,815.875 дин., а доход од 134,508.513 ди,н. 
Чистиот приход на фабриката изнесува 52,948.762 
дин. од кој во фондовите на претпријатието е рас-
пределено 22,873.196 динари. 

Сите обврски спрема општествената заедница 
се измирени во целост и навреме. (18) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУЛТУРА", , 

БИТОЛА ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 1-1-1953 година 
со решението' на Народниот одбор на општината 
Битола бр. 25760 од 10-Х1-1952 година. 

Основна дејност му е трговија на мало со кан-
целариски материјали, школски прибор, литера(-Ј 
тура, весници и повремени списанија. -

Организационен состав: 3 книжарници и 7 тра-
фики за продажба на весници. 

Остварена е реализација од 60.835.525 динари, 
а планирано 55,820.000 динари1. Прометот е над-
минат за 8,95. Ова е резултат од залагањето на 
работниот колектив. 

Остварен е доход во износ од 5,653.472 динари. 
Од ова за личен доход 3,846.975 динари, сојузен 
данок 1,314.800 динари и за фондови 491.652 динари. 

Просечно работници и службеници во 1958 го-
дина 16. (76) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РАСТУРАЊЕ НА ПЕЧАТ И КНИЖАРСТВО „КУЛТУРА", 

БИТОЛА 
А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. Износ 0рОј Назив на позицијата во ООО дин. 0рОј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 427 1 Фонд на основните средства . . . 427 
2. Парички средства на основ, средства 28 2. Други извори на основните средства 577 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка -

вачка — 4. Други извори на средствата на за-
398 4. Парични средства на заедничката 

398 
едничката потрошувачка 398 

потрошувачка 398 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 1.177 
5. Вкупни обртни средства 503 6. Други извори на обртните средства 7.406 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1.147 

и на другите фондови 1.647 8. Извори на нераспределените средства — 

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

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

друга актива средства -

8. Купувачи и други побарувања . . . 3.468 10. Добавувачи и други обврски . . . 4.659 
9. Друга актива 9.620 11. Друга пасива 300 

В К У П Н О : 16.091 В К У П Н О : 16 091 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ЧУКА", с. СУЈАКЛАРИ, ТИТОВВЕЛЕШКО 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред, ^ Износ ^р0ј Назив на позицијата во ООО дин. ^р0ј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 147.612 1. Фонд на основните средства . . . 97.064 V; 
2. Парични средства на основ, средства 2.001 2. Други извори на феновите средства 53 306 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка -

вачка - 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка — 

потрошувачка — 

В. Извори на обртните средства 
потрошувачка 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 5 815 

5. Вкупни обртни средства 73.580 6. Други извори на обртните средства 7.238 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1.051 

и на другите фондови 951 8. Извори на нераспределените средства — 

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

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

друга актива средства 58.481 
8. Купувачи и други побарувања . . . 6.606 10. Добавувачи: и други обврски . . . 12.139 
9. Друга актива 10.960 11. Друга пасива 6.616 

' В К У П Н О : 241.710 В К У П Н О : 241.710 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Земјоделското стопанство „Чука", с. Сујаклари, 
Титоввелешка околија, е основано во 1953 година 
со решението на Народниот одбор на Титоввелешка 
околија бр. 142 од 6-УШ-1953 година, а е реги-
стрирано при Окружниот стопански суд во Скопје 
на 21-У1-1956 година под Фи бр. 1998/56 година. 

Основна намена на стопанството му е да обра-
ботува земја и на неа да одгледува и да произ-
води' ратарство, како и сточарско производство и 
подмладок. 

Ратарското производство е главна гранка на 
стопанството и е ориентирано на семепроизводство 
на Та л јамски сорти пченица, 

Просечниот број на работници во текот на 1958 
година беше 68. 

Стопанството имаше во текот на годината теш-
котии по однос на механизацијата, но по второто 
полугодие набави модерни средства: трактори1, ком-
бајни, како и повише ситни земјоделски алати, 
така што целокупниот процес на работењето во 
земјоделието се врши машински и се отклонети не-
достатоците околу механизацијата. 

Од вкупното производство во текот на оваа го-
дина остварено е вкупен приход во износ од 
51,956.000 дин. Тој е распределен на трошоци на 
работењето и друго 41,023.000 динари, 10,660.000 ди-
нари за личен доход, а остатокот во износ од 273.000 
динари за фондовите на стопанството'. (78) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА ФИЛМ" -

СКОПЈЕ 
А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Рез. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства . . . . 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

8.470 
14.318 

4.141 

15.996 

64.231 

3.631 

74.437 

35 026 
7.328, 

227 578 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

22.992 

20.268 

1.043 
32.048 

3.937 
89.039 

20.773 
37.478 

В К У П Н О : 2?7.578 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МАКЕДОНИЈА ФИЛМ" -

СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието во 1958 година набави вкупно 
27 филма. Од овие во 1958 год. се пуштени во екс-
плоатација вкупно 20 филма. Набавката е извршена 
од следните земји: САД 6, Италија 5, СССР 3, Пол-
ска 1, Бугарија 1, Шпанија 1, Индија 1, Јапонија 1, 
Чехословачка 1, Коопродукција 1 и домашни 6. Ме-

ѓу свие филмови се наоѓаше и филмот „Војна и 
мир" во два дела. 

Краткометражни филмови имавме набавено 
вкупно 34 од кои 30 домашни и 4 од странство. 

Со овој број на филмови претпријатието оства-
ри промет од 297,424.200 динари, а планот го извр-
ши со 118,97%. 

Сите обврски на претпријатието спрема опште-
ствената заедница што произлегуваат од доходот и 
од другите основи, се измерени во целост и во за-
конскиот срок. . (25) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
Н А Л О З А Р С К О Т О С Т О П А Н С Т В О „ И Л О В И Л А Р О В " , Н Е Г О Т И Н О 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Из 'ос 

во ООО дин 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката к 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

189 445 
2.363 

ГОЛ 50 

650 

8.085 
21 0Ѕ0 

241 773 

^ед. 
бр ј Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

46.087 
152.123 

329 

2Л31 
18.845 

1.280 
1.431 

7 016 
5.200 
7 301 

В К У П Н О : 241.773 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ЛОЗАРСКОТО СТОПАНСТВО „ИЛО ВИЛАРОВ", 

НЕГОТИНО ВО 1958 ГОДИНА 

Стопанството е формирано во 1953 година со 
решението на Народниот одбор на Градската оп-
штина Неготино, а се занимава со: лозарство, ра-
тарство и помошна дејност (оваа дејност ја врши 
на обработлива земја од 508 ха од кои 222 ха е 
под лозја;. 

Стопанството располага со основни средства во 
вредност од 191,803 ООО динари. 

Во 1958 година стопанството оствари вкупен 
приход од 62,602.530 дин. По покривање на мате-
ријалните трошоци, личниот доход на работниците 
и другите обврски, стопанството доби чист приход 
од 8,476.179 динари со кој самостојно располага. 

Во текот на 1958 година стопанството имаше 113 
стални и сезонски работници и 15 службеници. (61) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Земјоделското стопанство „Сарај" е регистри-
рано како стопанска организација на ден 17-1У-1953 
година со решение бр. 1368. 

Стопанството располага со 105 ха обработува 
површина. На оваа површина стопанството оствари 
бруто-продукт 26.912 илјади дин. Од тоа за мате-
ријални трошоци и др. расходи 14.727 илјади динари 
и за доход 12.185 илјади динари. 

Од доходот стопанството има оставено во соп-
ствени' фондови 2.442 илјади дин., а остатокот го 
распредели на лични доходи на работниците, и тоа: 

а) лични доходи по тар. правилник 8.497 илјади 
б) лични доходи над тар. правилник 1.246 „ 

Вкупно 9.743 илјади 
Во текот на 1958 год. во стопанството бга за-

послени 64 лица од кои 55 работници и 9 службе-
ника. 

Организационата работа беше прилично подо-
брена. 

Финанссвото иселување исто така е во добра 
положба. 

Обврските се уредно измерени, а побарувањата 
уредно наплатени. (49) 
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Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „САРАЈ" с. САРАЈ - СКОПСКА ОКОЛИЈА 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. т т Износ Ред. Износ фр0ј Назив на позицијата во ООО дин Фр0ј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 46.493 1. Фонд на основните средства . . . 36.470 
2. Парични: средства на основ, средства 580 2, Други извори на основните средства 12 687 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 104 
вачка . . . . . 4 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка — 

потрошувачка — 

В. Извори на обртните средства 
потрошувачка 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 4.207 

5. Вкупни обртни средства 10 075 6. Други извори на обртните средства 2 888 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1 520 

и на другите фондови 1.260 8. Извори на нераспределените средства — 

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

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

друга актива средства -

8. Купувачи и други побарувања . . . 895 10. Добавувачи и други обврски . . . 1.449 
9. Друга актива 1.380 11. Друга пасива 1 362 

В К У П Н О : 60.687 В К У П Н О : 60 687 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СО МЕШАНИ ИНДУСТРИСКИ 

„ПРОЛЕТЕР" - НЕГОТИНО 
А к т и в а на 31 декември 1958 година 

И КОЛОНИЈАЛНИ СТОКИ 

П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Ишос 

во ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин 

А. Основни средства 
1. Основни средства 8 130 
2. Парични средства на основ, средства — 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка — 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка — 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 1.409 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 550 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства — 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . . 5 419 
9. Друга актива 27.265 

В К У П Н О : 42,773 

А. Извори на основните средства 
1. Фонд на основните средства . . . 7.690 
2. Други извори на основните средства 204 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на заедничката потрошувачка 59 
4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка — 

В. Извори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства . . . 510 
6. Други извори на обртните средства 17.220 

Г. Резервен фонд и други фондови 
7. Резервен фонд и други фондови . . 1,004 
8. Извори на нераспределените средства 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни' 
средства . . . . — 

10. Добавувачи и други обврски . . . 14.286 
11. Друга пасива 1.800 

В К У П Н О : 42 773-
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Трговското претпријатие „пролетер" — Неготи-
но е основано со решението на бившиот Околиски 
нареден одбор на Тиквешка околија — Кавадарци 
под број 8845 од 12-УП-1954 година. 

Претпријатието работи како трговско претпри-
јатие на мало со мешани индустриски и колони-
јални стоки, како што е и регистрирано. 

Планот на претпријатието од 100,000.000 динари 
е реализиран во износ од 111,848.120 дин. Повеќе се 
остварени 11,848.120 динари. 

Во текот на 1958 година претпријатието корис-
теше постојани обртни средства во износ од 17,220.000 
динари кои ги задоволуваа потребите за неговото 
нормално работење. 

Зголемувањето на прометот се должи на подо-
брената организација на претпријатието, залага^ 
РБето на колективот, спроведувањето на решени-
јата на уттравнирт одбор и работниот колектив (на-
бавка на квалитетна стока, подобар асортиман и др.). 

Обврските на претпријатието спрема опште-
ствената заедница се исполнети во целост и во за-
конскиот рок. (62) 

Б И Л А Н С 
НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ФУРНАЏИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАПРЕДОК", ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред ^ Назив на позицијата 
Износ 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 

1. Основни средства 4 546 1 Фонд на основните средства . . . 5.247 
2. Парични средства на основ, средства 

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

2. Други извори на основните средства 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка — 

вачка — 4. Други извори на средствата на за-
77 4. Парични средства на заедничката 

1 
едничката потрошувачка 77 

1 В. Извори на обртните средства 1 
В. Обртни средства 

1 
5. Фонд на обртните средства . . . -

5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 

3 327 6. Други извори на обртните средства 

Г. Резервен фонд и други фондови 

2.118 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 456 
и на другите фондови 413 8. Извори на нераспределените средства 

% 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 

Д. Средства во пресметката и 

-
Д. Извори на средствата во пресметката 

и друга пасива ^ 
9. Краткорочни кредити за обртни; 

друга актива 
1.619 

средства 
8. Купувачи и други побарувања . . . 1.619 10. Добавувачи и други обврски . . . 2.347 
9. Друга актива . 344 11. Друга пасива 5 

В К У П Н О : 10.250 В К У П Н О : 10.250 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Занаетчиското фурнаџиско претпријатие „На-
предок" од Герче Петров производниот план за 1958 
година го исполни со 1С0%?, а реализира вкупен 
приход од 58,932.624 дин. 

По одбивањето на сите материјални трошоци и 
обврските спрема општествената заедница претпри-
јатието оствари чист доход од 2,181.527 динари. 

Од финансискиот резултат се гледа дека овој 
колектив се залагал во својата работа и допринесе 
да се оствари горниот доход кој спрема постојните 
прописи е распределен. (52) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТ9 ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „ЛАБОРАТОРИЈА" ИМПОРТ, СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства . . . 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . . 
9. Друга актива . . . 1 

В К У П Н О : 

1.791 
822 

3.214 

3.246 

69.629 

4.466 

21.152 
2.245 

106 565 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

1.767 
846 

3.844 

3.214 

1.138 
41.925 

4 876 

В К У П Н О : 

20.191 
28.720 

44 

106.565" 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЛАБОРАТОРИЈА" ИМПОРТ, 

СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е основано со решението на 
Планската комисија при Владата на НРМ бр. 880 
од 13-Ш-1950 година, а е регистрирано во Окруж-
ниот стопански суд во Скопје, со решението Фп 
бр. 607/55 год. 

Основен предмет на дејноста му е: трговија на 
големо, врши купопродажба на лабораториски апа-
рати,' прибор' и хемикалии, хемиско-технолошки 
апарати и прибор и медицински апарати и прибор, 
кои служат за употреба во факултетите, институ-
тите, лабораториите 'на научните установи и др. 

Во претпријатието се запослени 16 службеници 
к работници. 

Претпријатието во 1958 година користеше кре-
дит за обртни средства при Комуналната банка — 
Скопје во износ од 60,035.344 динари. 

Планираниот промет за 1958 година во износ 
од 85,000 ООО дин. е остварен со 95,707.969 дин. До 
зголемување на прометот дојде поради големото 
залагање на целиот работен колектив и добрата 
организација на работата. 

Претпријатието оствари доход од 12,829.450 дин. 
По издвојување на обврските за општествената за-
едница во износ од 6,625.384 дин. остварен е чист 
приход од 6,204 066 дин., од кој износ за лични до-
ходи отпаѓа 4,553.359 дин., а остатокот е распределен 
спрема постојните законски прописи. 

Обврските на претпријатието спрема општестве-
ната заедница што произлегуваат од доходот, чи-
стиот приход, како и другите обврски се измерени 
во целост и во пропишаниот законски рок. (9) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Работничко службеничкиот ресторант „Радуша" 
во Радуша е основан од страна на Рударскиот базен 
на хром „Радуша" — Ѓорче Петров. 

Основаа дејност — угостителство. 

Остварениот вкупен приход изнесува 5,309 053 
дин. и е "распореден на: трошоци на работењето 
4,339.713 дин. и на доход од 969.340 дин. 

Доходот е распределен на: личен дохбд на ра-
ботниците 937.401 дин. и нераспределени средства 
31.939 дик. ДО 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА РАБОТНИЧКО СЛУЖБЕНИЧКИОТ РЕСТОРАН „РАДУША", РАДУША 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

РедГ 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин 

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

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 1.099 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

1.005 
956 

3.060 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

850 

32 

1.067 
1.111 

В К У П Н О : 3 060 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА КАЗАНЏИСКАТА ЗАДРУГА „ИЛИНДЕН", СКОПЈЕ 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата 

Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7 Парични: средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

657 
417 

7.347 

219 

1.046 
230 

В К У П Н О : 9.916 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

1.074 

616 
1.364 

330 
34 

5.870 
622 

6 

В К У П Н О : 9.916 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
КАЗАНЏИСКАТА ЗАДРУГА „ИЛИНДЕН", 

СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА 

Оваа задруга во својата дејност произведува 
бакарни производи за населението' и хемиската пре-
хранбена индустрија, а исто така врши и услуги 
со поправка и калаисување на бакарни садови. 

Задругата својот производствен план за 1958 го-
дина го исполни благодарејќи на залагањето на 

целиот работен колектив, и покрај конкуренцијата 
од приватниот сектор. Од ден на ден задругата го 
освојува пазарот како во Македонија така и во 
потесна Србија. 

Во перспектива задругата смета да набави спре-
ма — валци за валање на бакар во бакарни лим и 
кругови и да се преоривнтира на нови производи. 

(95) 

Б И Л А Н С 

А к т и в а 

Ред. 
број 

НА МОЛЕРО-ФАРБАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЗОГРАФ", СКОПЈЕ 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

42 
964 

41 

2.050 

362 

10.557 
960 

14 976 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

64 
942 

41 

665 
6.364 

112 
158 

5.503 
1.127 

В К У П Н О : 14.976 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Молеро-фарбарското претпријатие „Зограф" — 
Скопје е основано со решението на НО на град 
Скопје бр. 1425 од 13-П-1948 година. 

Претпријатието се занимава со основна дејност 
молеро-фарбарски услуги. Врши услуги во Скопје 
и вон од Скопје односно во целата Република. 

Сите обврски на претпријатието спрема општес-
твената заедница се измирени во целост и навреме 
спрема законскиот рок. (125) 
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Б И Л А Н С 

А к т и в а 

НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИЛИНДЕН" 

на 31 декември 1958 година 

СКОПЈЕ 
П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фо-нд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

28 289 
2 468 

11.373 

3.434 

28.795 
21.654 

96.013 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

20 512 
12.098 

1.278 

14 546 
9.563 

3.190 
541 

30.347 
3.938 

В К У П Н О : 96.013 

. ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Претпријатието „Илинден" по Општествениот 
план на општината „Кале" имаше планирано бруто 
производ од 180,000.000, а истиот го исполни со 
222,589.000 динари или го натфрли со 123%. 

Во текот на работењето колективот се бореше 
за што подобар квалитет и за спазување на опре-

делениот рок за предавање на зградите во упо-
треба, како и за подобро сместување на работни-
ците. 

Во 1958 година колективот ја механизира овош-
јата производна работа., така што во тој период на-
бави основни средства од 15,000.000 дин. 

Во 1958 год. колективот покажа чист приход 
кој му останува на колективот од 11,345.900 дин. и 
го расподели во фондовите на претпријатието, (40) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Претпријатието на големо „Центрохемија" од 
Скопје е основано во 1953 година. Предмет на ра-
ботењето на претпријатието е трговија во внатрешен 
промет. 

Во 1958 година претпријатието ги постигна след-
ните резултати: остварен промет од 912,074.536 дин., 
планот го натфрли со 162,074.536 дин. односно со 
21%, оствари доход во висина од 47,318.590 дин. од 
кој по извршената расподелба отпаѓа за допркноси 
28,033.268 и чист приход 19,285.322 динари. (143) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
Н А П Р Е Т П Р И Ј А Т И Е Т О , / Ц Ѕ Е : Т Г 0 7 С Е Н И Ј А " , СКОПЈЕ 

на 31 декемг^л 1958 година П а с и в а 

РгД. 
број Назив на позицијата И ^нос 

во ООО дин 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства ве пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

8.915 
5.089 

16 2.327 

11.921 

156 741 
22 794 

367 787 

Ред 
број Назив на позицијата Износ 

во 0Ј0 дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

В. ИЗБОРИ ка обртните средства 
5. Фонд на обртните средства . . . 
6. Други извори на обртните средства 

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

Д. ИЗБОРИ на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

13.857 

1.736 
172 322 

13,870 

В К У П Н О : 

36.000 
111.239 

18.763 

"зб7.787 

НА РАБОТНИЧКО 
А к т и в а 

Б И Л А Н С 
^ЛУЖБ!:Ш1ЧК:;ОТ РЕСТО РАН „ХРОМ" 

на 31 декември 1958 година 
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата И пос 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . . 

4. Парични средства па : г д т г г ; а : ' 1 
потрошувачка. . . 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

625 

707 
24 

1.356 

Ре 1. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Логори: па средствата на 
г? с; I'кит р, пгтролг/глчт 

3. Фонд па заедничкога пгт,оошувачкд 
Дгугч довери на ^ре^пвата па I 

а го:: "п; г,о тт"а 

В. на СС/.тјо-ТС с^едетгза 
5. Фонд па обртните средства . . . 
С. Други извори на обртните средства 

Г. Резервен фонд к други фондови 
7. Рсгервеп фонд и други фондови . . 
8. Извори га нора опре де лзхш те средства 

Д. Изнеси па с гадете гога но пресметката 
I рџугл па емза 

9 Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

278 

241 

387 
450 

В К У Џ Н О : 1.356 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Работничко службеничкиот ресторан „Хром" — 
Ѓорче Петров е основан од страна на Рударскиот 
базен на хро.м „Радуша" — Ѓорче Петров. 

Основна дејност на ресторанот е угостителство. 

Остварениот вкупен приход изнесува 3,625.813 
VI е распределен на: трошоци на работењето 2,397.864 
дин. и на доход 627.949 дин. 

Доходот е распределен на: дел што се оства-
рува за зголемување на личниот доход 9.620 дин., 
дел за федерација 118.838 дин, дел на ОНО 12.092 
дин., личен доход на работниците 369.109 и не-
распоредени средства 118.200 динари. (6) 

А к т и в а 

Ред. 
број 

Б И Л А Н С 

НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ 

на 31 декември 1958 година 

Назив на позицијата Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

2,349 648 
223 871 

26.138 

210 

45.692 

619 

4 615 

88 270 
1.723 

Рет. 
број 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Изгори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

В. Избери на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства 
6. Доуги извори на обртните средства 

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

Д. Извори на средствата но пресметката 
т: друга пасива 

9. Краткорочни кре,дит к за обртни 
средства 

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

2.569.345 
4.174 

26.323 

25 

37 975 

1 837 
19.718 

75 310 
6.079 

2,7-10 786 В К У П Н О : 2,740 786 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1958 ГОДИНА 

Електричното претпријатие „Скопје" — Скопје 
е основано во 1950 година со дејност: производство 
и пренос на електрична енергија!. 

Во своето иселување ова претпријатие е тесно 
поврзано со Електростопанската заедница на НРМ, 
бидејќи единствено таа има право на продажба на 

електрична, енергија во НРМ. Поради тоа таа ги 
плаќа сите стални и мепливи трошоци што ќе се 
утврдат обострано со договор. Плаќањето станува 
во РИД на аконтација по 1/12 месечно од угоЕоре-
ната сума. 

Од изнесеното се гледа дека претпријатието го 
продава сето свое производство и нема никаква 
опасност од неисполнување на финансискиот план 

(10) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАВРОВО" - ГОСТИВАР 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. т т Износ Ред. „ Износ Фр0ј Назив на позицијата во ООО дин. б р 0 ј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 8.978 1. Фонд на основните средства . . . 10 881 
2. Парични средства на основ, средства 2.817 2. Други извори на основните средства 2.315 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 1.833 
вачка '.668 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка — 

потрошувачка 82 
В. Извори на обртните средства 

потрошувачка 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 1.696 
5. Вкупни обртни средства 101.462 6. Други извори на обртните средства 65.104 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд иѕ други фондови . . 6.864 

и на другите фондови 6.864 8. Извори на нераспределените средства — 

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

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

друга актива средства 9.861 
8. Купувачи и други побарувана . . . 23.778 10. Добавувачи и други обврски . . . 47.095 
9. Друга актива — 11. Друга пасива — 

В К У П Н О : 14^.649 В К У П Н О : 145.649 

АКТИВА 

Б И Л А Н С 
НА ИНДУСТРИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЈАВОР" 

на 31 декември 1958 година 
ГОСТИВАР 

ПАСИВА 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фон,дови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

20.086 
1.347 

81 

61.626 

117 

39 634 
783 

123 674 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните средства 
1. Фонд на основните средства . . . 7 076 
2. Други извори на основните средства 13.976 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на заедничката потрошувачка 462 
4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка — 

В. Извори на обртни ге средства 
5. Фонд на обртните средства . . . 575 
6. Други извори на обртните средства 27.500 

Г. Резервен фонд и други фондови 
7. Резервен фонд и други фондови . . 632 
8. Извори на нераспределените средства 2.309 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 30.000 

10. Добавувачи и други обврски . . . 40 618 
11. Друга пасива 526 

В К У П Н О : 123.674 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАЏАРИ" 

на 31 декември 1958 година 
СКОПЈЕ 

П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

јво ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата Иснос 

во ООО дин. 

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

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

1,178.113 
219.208 

4.166 

1.931 

78.459 

3.607 

113.656 
9 545 

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

Б. Извори на Средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

1,047.825 
361.484 

27.238 

60.186 
81 559 

4.550 

5.062 
13 244 
7.537 

1,608 685 В К У П Н О : 1,608 685 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЛОЗАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ДЕМИР КАПИЈА" - ДЕМИР КАПИЈА 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
в а ч к а 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка . . 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

150,737 

66 945 

1.738 

19 993 
24.930 

264.343 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредита за обртни 
средства 

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

В К У П Н О : 

80.079 
80.777 

19 625 

4.132 

50 033 
16.955 
12.742 

264.343 
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НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА К Л.А 
А к т и в а на 31 

Б И Л А Н С 
'ЛГГГЛЛ УСЛУГИ „БРЕГАЛНИЦА" - ШТИП 
декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

I ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . . . . 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Екупни обртни средства 

Г. Издвоев! средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични сродство на нер,Лопределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актз.га 

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

В К У П Н О : 

1.610 
81 

1 Л 

208 

20 

1.0")2 
671 

3,6)7 

Ред. 
број Назив на позицијата И шос 

во ООО дин. 

А. ИзЕсрп па основните средства 
1. Фонд на основните средства . . . 
2. Други извори на основните средства 

Б. ИЗБОРИ на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д, ИЗБОРИ на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

2.238 

15 

113 

23 

494 
380 
344 

В К У П Н О : 3.657 

А к т и в а 

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

на 31 декември 1958 година 

Ред. 
бро ј Назив на позицијата 

Д. Сгсдстгг го пресметката и 
друга актгЕа 

8. Купувачи и други побарувања . 
9. Друга актива 

В К У П Н О : 

Износ 
вз ООО дин 

А. Оссѕвз:и средства 
1. Основни ср-дсЈва 
2. Парични средства на основ, средства 

Б. Средена кг. заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . . . . . 

4. Парични средства па заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

I'. Издвоени средства 
6. Парични средство на резервниот ф-нд 

и на другите фг иде ви 
7. Парични средства па н^ра„п^дсл2-

ните средства . . . 

931 
6-5 

21.431 

412 

424 

23 8)4 

Ред. 
број Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

В. ИЗБОРИ на обртните средства 
0. Фонд на обртните средства . . . 
6. Други извори на обртните средства 

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

Д. Избори на средствата во пресметката 
ш друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

1 629 

688 

537 
1.219 

18.379 
1.444 

В К У П Н О : 23 893 
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Б И Л А Н С 
ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЛОБОДА" - ТЕТОВО 

на 31 декември 1958 гсдзша П а с и в а 

Ред. Изн.-с Ре I. Износ 
б р 0 ј Назив на позицијата в о ООО дин -р^ј Назив на пс зицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Изведи на основните средства 
1. Основни средства 1.157 1. Фонд на основните средства . . . 1.360 
2. Парични средства на основ, средства — 2. Други извори на основните средства — 

Б. Средства па заедничката Б. ИзЕорг на, средствата на 
потрошувачка : рег г.рчката пстрсшулачка 

3. Среде!ва на :аедничката потрошу- 3. Фонд на заедпичкгта потрошувачка -

вачка . . . . . 4 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на саедничкага едничката потрошувачка — 

потрсшуЕачка — 

В. Изх.ерм па смртните средства 
потрсшуЕачка 

В. Изх.ерм па смртните средства 
В. Обртни средства 5 Фонд на обртните средства . . . 14.039 

5. Вкупни обртни средства 2.166 6 Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства I . Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7 Резервен фонд и други фондови . . 1.102 

и на другите фонд с ви 761 8 Ис ве р и на нераспределените средства — 

7 Парична средства на нераспределе-
лените средства — Д. ИЗБОРИ на средствата во пресметката 

к друга пасива 
Д. Средства ве п пееме пипа и Ѕ Краткорочни кредити за обртни 

друга актМЕа средства -

8. Купувачи и други побарувања. . . . 882 10. Де Јавувани и Други обврски . . . 7.465 
9. Друга актива 20 031 1.035 

В К У П Н О : 2о.0()1 Ѕ В К У П Н О : 25.001 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ГРАДИНАР" УВОЗ-ИЗВОЗ - СКОПЈЕ 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред ^р0ј' Назив на позицијата Износ 
во ООО дин 

Ред ТЈГ бриј Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Испере па основните средства 
1. Основни средства 22.3/9 1 -1 сид на основните средства . . . 27.382 
2. Парични средства на основ, средства 8.900 1 2 ј.лјјј!г1 извори на основните средства 2 600 

Б. Средства на заедничката Е. Излажи па средствата на 
потрошувачка заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фсх;д на заедничката потрошувачка -

вачка . . . . 2.000 ј 4. П"р::чпгл средства на заедничката 
4. Парични средства на заедничката потрошувачка 2.000 

потрошувачка — 

В. Извори на смртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 2.000 

5. Вкупни обртни средства 134.518 6. Друг;, извори па обртните средства 108.000 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд к други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 

3.013 
7. Реи ерген фонд и други фондови . , 400 

и на другите фондови 3.013 8. Повери на нераспределените средства — 

7. Парични средства на нераспрѕделе-
лените средства Д. Избери на средствата го пресметката 

т: друга пасива 
Д. Средства ве пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 

друIа актива средства 189.131 
8. Купувачи и други побарувања . . . 206 222 10. Добавувачи и други обврски . . . 112 288 
9. Друга актива 69.840 ј 11. Друга пасива 3.071 

В К У П Н О : 446 872 ј В К У П Н О : 446 872 
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НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА 
А к т и в а 

Б И Л А Н С 
„НИКОЛА ПЕТ РОВ", с. КРИВОЛАК, ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата 

В К У П Н О : 

И̂ НОС 
во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

12.064 
342 

4.415 

353 

4.^77 
848 

22.399 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

Г. Резервен фонд и други фондови 
7. Резервен фонд и други фондови . . 
8. Из-вори на нераспределените средства 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни1 

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

11.984 
548 

102 
2.984 

572 

госе 
3.361 

848 

В К У П Н О : 22.399 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈА ТИЕ „ДЕЛИКАТЕС" - ТЕТОВО 

А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. Износ број Назив на позицијата во ООО дин. бр0ј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 1.370 1. Фонд на основните средства . . . 1.727 
2. Парични средства на основ, средства 72 2. Други извори на основните средства — 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка -

вачка . - 4. Други извори на средствата на за-
4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка - -

потрошувачка — 

В. Извори на обртните средства В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 19.853 

5. Вкупни обртни средства 2.225 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фо,нд 7. Резервен фонд и други фондови . . 432 

и на другите фондови 718 8. Извори на нераспределените средства 200 
7. Парични средства на нераспределе-

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

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

8. Купувачи и други побарувања . . . 2.726 10. Добавувачи и други обврски . . . 22.710 
9. Друга актива 38.268 11. Друга пасива 457 

В К У П Н О : 45.379 В К У П Н О : 45.379 
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В. Стопанскиот систем на ФНРЈ 
а) Увод: поим за стопанството, општественото 

богатство, општествениот производ, националниот 
доход и неговата расподелба. 

5) Карактеристиките на стопанството на стара 
Југославија: странски капитал, заостанатост, еко-
номска зависност. 

в) Создавањето на социјалистичката сопстве-
ност во ФНРЈ: начинот на создавањето (конфиска-
ција, национализација и друго), формите на соп-
ственоста. 

г) Управувањето со стопанството: администра-
тивниот период на управувањето со стопанството, 
г.ериодот на работничкото управување со стопан-
ството', органите на работничкото самоуправување. 

д) Планското управување со народното стопан-
ство: видовите и донесувањето на плановите, ин-
струментите и пропорциите на планот, карактерот 
на планот во нашето стопанство. 

ѓ) Наградувањето во стопанството: принципите 
и формите. 

е) Фондовите: општествените инвестициони 
фондови, фондовите на стопанските организации, 
другите фондов,и,, 

ж) Данокот: видовите на данок, даночната по-
литика, 

з) Буџетот: донесувањето на буџетот и остав-
ките карактеристики. 

и) Првиот петгодишен план: задачите и првите 
поставки на планот. 

ј) Општествениот план на стопанскиот разви-
ток од 1957 до 1961 година: принципите и задачите. 

II. 
Оваа програма ќе се применува од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 1769 
16 октомври 1959 година 

Скопје 
Секретар за труд на И С, 

Асен Снмитчиев, с. р. 

167. 
На основа точка б ст. 1 ед Општото напатствие 

за здобивање стручна спрема на работниците со 
практична работа во претпријатие (ј„Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 54/52 год.) во врска со чл. 35 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата („Сл. 
лист на ФНРЈ" бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 80 од За-
конот за органите на управата во Народна Репуб-
лика Македонија („Службен весник на НРМ" бр. 
14/56 год.), Секретаријатот за труд на Извршниот 
совет на НРМ донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИСПИТ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН 
РАБОТНИК ОД ПРЕДМЕТОТ ДРЖАВНО 
УРЕДУВАЊЕ НА ФНРЈ И СТОПАНСКИОТ 

СИСТЕМ НА ФНРЈ 
I 

Кандидатите за висококвалификуван работник 
од сите професии по предметот Државното уреду-
вање на ФНРЈ и Стопанскиот систем на ФНРЈ се 
испитуваат од следниов материјал: 

А. Државното уредување на ФНРЈ 

а) Увод: основните поими за државата и држав-
ното уред,ување, класификација на државите: ти-
повите на држави (основните карактеристики на 
робов ладете л с куга, фсуданката, буржоаската и про-
летерската држава) а! формите на државите (основ-
ните форми на системот на владеење, политичкиот 
режим и држав,ното уредување и нивните битни 
белези — монархијата и рспубинката, автократија!^ 
и демократијата, унитарната и сложената држава, 
социјалистичката демократија како облик на др-
жава). 

С) Создавањето п развитокот на Југославија: 
пред,воена Југославија (основните белези на еко-
помскиот систем и ПОЛ,А ,ичхлот режим на власта 
во предвоена Југославија), народната револуција и 
создавањето на позата држава (народното востание, 
раководната улога па ?С о?д ун и с т ич к а та партија во 
борбата против окупаторот, народноослободитедни-
те одбори — првите органи на новата народна власт, 
Првото, Второто к Третото заседание на АВНОЈ и 
основните одлуки на овие засад ани ја, Уставотвор-
ната скупштина, Уставот од 1946 година, совреме-
ната фаза на развитокот на ФНРЈ (развитокот од 
1846 до 1953 година, основните промени во системот 
па власта, организациите па државната управа от 
управуваното со стопанството од 1953 година м Ус-
тавниот закон од 1933 година). 

з) Основите па општественото и државното уре-
дуван.о: општествената сопственост (поимот на соп-
ственоста, формите па сопственоста во ФНРЈ, оп-
штествената сопственост, основната форма на соп-
ственоста во ФНРЈ, сопственичките односи, основ-
ниот белег на секој општествен систем); 

— самоуправувањето па работниот народ: само-
управувањето па работниот народ во општината и 
во око пиј ага (,поимот на народниот суверенитет, вос-
поставувањето власта на народните маси органи-
зирани во системот на претставничките тела и не-
посредната демократија, формите на непосредната 
демократија: референдум, собири на избирачи, уче-
ство па граѓаните во управата и правосудството и 
друго); 

— самоуправувањето на производителите во сто-
панството (Законот за управувањето со претприја-
тијата од страна на работните колективи, основни-
те карактеристики на системот на работничкото са-
моуправување, значењето на системот на работ-
ничкото самоуправување за понатамошниот разви-
ток на ФНРЈ); 

— самоуправувањето на работниот народ во оп-
штествените служби (областите во кои е востано-
вено општественото управување — областа на со-
цијалното осигурување, школството, здравствената 
служба, управувањето со станбените згради и дру-
го, основните карактеристик,и на системот на оп-
штење злото управување во овие служби); 

— југословенскиот федерализам (карактеристи-
ките на федералното уредување во ФНРЈ, основ-
ните белези на односите на Федерацијата и народ-
ните р еп -/5 дики); 

— Единството на власта (остварување на овој 
принцип во нашиот систем на организација на 
власта). 
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— Правата и должностите на граѓаните: пра-
вата на граѓаните во' ФНРЈ (правото на граѓаните 
на рамноправност, општо и еднакво избирачко 
право, правото на слобода на совеста и вероиспо-
веста, политичките слободи на граѓаните, правото 
на неприкосновеност на личноста на граѓанинот 
и? другите права), должностите на граѓаните во 
ФНРЈ (должноста за придржување кон Уставот 
и кон законите, должноста за одбрана на таткови-
ната, должноста за работа според своите способно-
сти, должноста за совесно вршење на должноста и 
други должности), новите права и должности на 
грабаните во ФНРЈ (пра,вото на самоуправување на 
граѓаните — производители, правото на политичко 
и о-пштествено самоуправување, правото на работа). 

д) Државните органи: 
— претставничките тела: Сојузната народна 

скупштина (местото на СНС во системот на власта 
во ФНРЈ, составот на СНС, надлежноста на СНС, 
одделно надлежноста на Сојузниот совет и Собо-
рот на производителите, органите на СНС и нивната 
надлежност); 

— републичките народни собранија (исто), 
— наредните собранија на автономните еди-

ници (исто), 
— извршните ортаци на претставничките тела: 

Претседателот на Републиката (начинот на избор на 
Претседател на Републиката, овластувањата на 
Претседателот на Републиката) и Сојузниот извр'-
шен совет (начинот на избор на Сојузниот извршен: 
совет, надлежноста, внатрешната организација и 
методите на работата на Сојузниот извршен совет); 

— републичките извршни совети (Јгасто), 
— извршните совети на автономните единици 

(исто), 
— управата и нејзините органи: карактеристи-

ките на функциите на државната управа, основни-
те форми на дејноста, организационите форми на 
органите на државната управа, односите спрема оп-
штествените служби во стопанството, принципите 
на внатрешната организација на органите на упра-
вата; 

— републичките органи на управата (исто), 
— органите на управата на автономните еди-

ници (исто), 
— локалната самоуправа и народните одбори 

(основните белези на локалната самоуправа вооп-
што и комуналниот сист.ем во ФНРЈ, местото и уло-
гата на комуналните заедници во ФНРЈ, народни-
те одбори — основните органи на власта во ФНРЈ, 
општинскиот односно околискиот совет и с борот на 
производителите на народниот одбор на општината 
односно околијата, претседателот на народниот од-
бор и неговите овластувања, советите на народните 
одбори, областите во кои се основаат совети, соста-
вот на советите, надлежноста на советите, секре-
тарот на народниот одбор и неговите овластувања, 
органите на управата на народниот одбор). 

ѓ) Изборниот систем во ФНРЈ: изборниот систем 
за избор на пратеници за сојузниот односно ре-пу-
бличкиот совет на народната скупштина и општин-
скиот односно околискиот народен одбор, изборниот 
систем за избор на претставници во соборите на 
производителите на општинските и околиските на-
родни одбори и за собирите на производителите на 
народните собранија. 

е) Судовите: народните судови (историскиот раз-
вој на новиот судски систем), уставните принципи 
за судовите, видовите на судови во ФНРЈ, основ-
ните белези на редовните судови, стопанските су-
дови, воените судови, судиите и советите за прекр-
шоци, нивната организација и надлежност; 

ж) Посебните државни органи: јавното обвини-
телство, военото обвинителство, јавното правобра-
нителство (основната надлежност и организациите 
на овие органи). 

Ј 
Б. Стопанскиот систем па ФНРЈ 

а) Карактеристиките на стопанството на стара 
Југославија: спроти-вноста помеѓу трудот и капита-
лот, спротивноста помеѓу природното богатство и 
степенот на развитокот на производните сили, не-
рамномерниот развитк на производните сили, вли-
јанието на странскиот капитал врз стопанството на 
стајра Југославија, заостанатоста на селското сто-
панство. 

б) Формите на сопственост во ФНРЈ: начинот 
на создавање на социјалистичката сопственост: кон-
фискацијата, одземањето на воената печалба, с е м е -
старот, национализацијата, државната, задружната и 
општествената сопственост, општествената и при-
ватната сопственост и нејзините форми. 

в) Управувањето со стопанството: администра-
тивниот период на управување со стопанството и 
периодот на управувањето на непосредните произ-
водители, работничкото самоуправување и неговите 
органи, изборот и функциите на органите на работ-
ничкото самоуправување: работничкиот совет, упра-
вниот одбор% директорот на претпријатието, упра-
вувањето и раководењето со претпријатието. 

г) Здружувањето во стопанството: формите на 
здружувањето: коморите, здруженијата, заедници-
те и друго. 

д) Принципите на стопанската политика на 
ФНРЈ: економската независност на земјата, јакне-
ње на социјалистичките односи, порастот на живот-
ниот стандард на насе лението, индустрии ализација-
та и електрификацијата на земјата, социјалистичка-
та преобразба на селото. 

ѓ) Планското управување со народното 'стопан-
ство: изработувањето и донесувањето на стопански 
планови, видовите на планови, инструментите на 
планот — економските инструменти, пропорциите 
во планот, кара,ктерот на планот во нашето стопан-
ство, карактеристиките и задачите на првиот пет-
годишен пла,н, карактеристиките и задачите на сто-
панскиот развиток во периодот од 1957 до 1961 го-
дина. 

е) Општествениот производ и националниот до-
ход: создавањето на народниот доход и неговата 
расподелба, органите што вршат расподелба на на-
ционалниот доход и на кој начин, општата и лич-
ната потрошувачка. 

ж) Инвестиционата политика: системот на ин-
вестирање во нашето стопанство, структурата и тем-
пото на инвестиционото вложување во стопанство-
то, инвестирањето во одделни стопански гранки. 

з) Наградувањето во стопанството: системот на 
платите, системот на личниот доход, тарифните пра-
вилници. 
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и) Фондовите: општествените фондови: видови-
те на фондови, формирањето и расподелбата на 
средствата и управувањето со фондовите, опште-
ствените инвестициони фондови, фондот за кадри 
во стопанст-вото, фондот за унапредување на сел-
ското стопанство и шумарството, буџетските фон-
дови, фондовите на стопанските организации, фон-
дот на основните и обртните средства, останатите 
фондови, формирањето, намената и трошењето на 
фондовите. 

ј) Буџетскиот систем: карактеристиките и ви-
довите на буџетот, донесувањето и извршувањето 
на буџетот. 

к) Даночниот систем: видови на данок, данокот 
од населението и од стопанството, даночната по-
литика. 

л) Банковниот и кредитниот систем: улогата на 
банката, видовите на банки, начинот и видовите на 
кредитирањето, платниот промет со странство. 

љ) Пазарот и цените: основните карактеристи-
ки на пазарот, стоковните и куповните фондови, 
основните карактеристики на системот на цените, 
структурата и видовите на цени. 

м) Достигнувањата на стопанскиот развиток на 
ФНРЈ: во областа на индустријата, селското сто-
панство, транспортот, надворешната трговија и др. 

II. 
Оваа програма ќе се применува од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 1769 
16 октомври 1959 година 

Скопје 
Секретар за труд на ИС, 

Асен Симитчиев, с. р. 

168. 
На основа точка 6 ст. 1 од Општото напатствие 

за здобивање стручна спрема на работниците со 
практична работа во претпријатието („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата (Сл. 
лист на ФНРЈ" бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 80 од За-
конот за органите на управата во Народна Репуб-
лика Македонија (,Службен весник на НРМ" бр. 
14/56 год.), Секретаријатот за труд при Извршниот 
совет на НРМ донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД 
ПРЕДМЕТОТ ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

I. 
Кандидатите з:а квалификуван работник од си-

те професии по предметот Економика и организа-
ција на претпријатие се испитуваат од следниов ма-
теријал: 

1. Основни поими за производството 
а) Поимот на производството: нужноста на про-

изводството за одржување на човечкото општество, 
простата и проширената репродукција, 

б) Елементите на производството, 
в) Производните сили и прздукционите од,носи, 
г) Типовите и видовите на продукционите од-

носи, 
д) Поимот на стопанството: основните поими за 

стопанството, стопанските дејности. 

2. Стопанската организација 
а) Видовите на стопанските организации, произ-

водните стопански организации, трговските стопан-
ски о,рганизации, услужните стопански организа-
ции, банките, осигурителните заводи, 

б) Поимот на стопанско претпријатие, 
в) Основање на претпријатие: начинот на осно-

вањето на претпријатието, 
г) Средствата на претпријатието: основните и 

обртните' средства, 
д) Управувањето со претпријатието: органите на 

управувањето и раководењето со претпријатието и 
нивниот делокруг на работата, 

ѓ) Престанок на стопанско претпријатие. 

3. Работење на претпријатието 
а) Принципите на работењето на претприја-

тието: економичноста, продуктивноста, рентабилно-
ста, 

б) Организацијата на претпријатието: погонот, 
одделението, работното место, 

в) Капацитетот на претпријатието: максимал-
ниот, работниот, оптималниот, 

г) Планирањето во претпријатието: видовите на 
планови^ 

д) Трошоците и калкул аци јата: поимот и видо-
вите. 

4. Вкупниот приход на претпријатие 
а) Вкупниот приход на претпријатието: елемен-

тите од кои се состои: материјалните трошоци, амор 
тизацијата, каматата за фондот на основните и 
обртните средства, данокот на промет и др., 

б) Доходот на претпријатието: поимот и од што 
се состои, 

в) Чистиот приход на претпријатието: поимот и 
неговата расподелба. 

г) Личниот доход на работниците и службени-
ците: начинот на утврдувањето на личниот доход, 
начинот на распределбата на личниот доход, 

д) Фондовите на претпријатието: видовите на 
фондови, нач,инот на формирање. 

Оваа програма ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 1768 
16 октомври 1959 година 

Скоп ј е 
Секретар за труд на ИС, 

Асен Симитчиев, с. р. 

169. 
На основа точка 6 став 1 од Општото напатствие 

за здобивање стручна спрема на работниците со 
практична работа во претпријатието (,,.Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/56 год.) и член 39 
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и 80 од Законот за органите на управата во Народ-
на Република Македонија („Службен весник на 
НРМ" бр. 14/56 год), Секретаријатот за труд на 
Извршниот севет на НРМ донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИСПИТ ЗА В И С О К О В А Л И Ф И К У В А Н РА-

БОТНИК: ОД ПРЕДМЕТОТ ЕКОНОМИКА 
и ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

I. 
Кандидатите за висококвалификуван работник 

ед сите професии по предметот Економика и орга-
низација на претпријатието се испитуваат од след-
ниов мат ери јал: 

А. Стопанско претпријатие 
а) Поимот' и видовите на претпријатија, 
б) Основањето на претпријатието: основачот на 

претпријатието, постапката при осно-вањето на прет-
пријатието, донесувањето на актот за основањето 
на претпријатието и конституирањето на претпри-
јатието, 

в) Управување!о и раководен.сто со претпри-
јатието1: основните принципи за управување и ра-
,ководење со претпријатието, органите на управува". 
њетО' со претпријатието — составот, начинот на 
избор и надлежноста, органи,те на рако,водењето во 
претпријатието и нивниот однос спрема органите 
на управувањето, 

г) Основните акти на претпријатието: прави-
лата на претпријатието, тарифниот правилник и др., 

д) Здружувањето на претпријатија: основните 
принципи, форми на здружувањето, 

ѓ) Престанок на претпријатието: редовната и 
лринудната ликвидација, спојувањето, припојува-
њето и поделбата на претпријатијата. 

Б. Работењето и организацијата на работата 
во претпријатието 

а) Принципите на работењето' на претприја-
тието: економичноста, продуктивноста, рентабил-
носта, 

б) Организацијата на претпријатието: погонот, 
одделението, работното место, 

в) Капацитетот на претпријатието: видовите на 
капацитети, користењето на капацитетите, 

г) Планирањето во претпријатието: видовите на 
планови во претпријатие, извршувањето и контро-
лата на извршувањето на планот, 

дГ Трошоците во претпријатието: поимот на 
трошоците, видовите на трошоци, 

ѓ) Калкулациите: поимот на калкулацијата, ви-
довите калкулации, 

е) Организ-ацијата на производството и рабо-
тата во претпријатието. 

Типовите на производството: поединечно, сери-
ско, масовно, задачите на организацијата на про-
изводството со оглед па типот на производството и 
видот на работењето на претпријатието, орган,иза-
ционото поврзување на работните места со оглед на 
типот на производството и видот на работењето на 
претпријатието, разработката на порачките и тех-
ничката подготовка, подготовката за производството 
со оглед на конструкцијата на производите (стан-
дардизацијата на производите, видовите на стан да-

рот и нивното значење), разработката на технолош-
киот процес, составувањето на операционите листи, 
работните листи, листите на материјалот, контрол-
ните листи, изборот на алат и организацијата на 
алатната служба (сето ова врз примери од нашите 
претпријатија со познавање на целата документа-
ција што се користи во производството. 

Утврдувањето на нормите: видовите норми: ем-
пириската (искуствената) и техничката норма, тех-
ничкото нормирање и снимање (хронорисање), норм-
ниот лист и пресметување на нормата. 

Организацијата на работата во претпријатијата: 
поделбата на работата, диспечерската служба, кон-
тролата на работата, о с н о в и т е функции на шефот 
на работилница, работоводачот, бригадирот, основ-
ниот систем на раководењето во производството, 
приемот на готовите производи и нивната контрола, 
складирањето на готовите производи, суровините и 
полуфабриките, видовите на складови, транспортот 
и транспортните средства во претпријатието, испо-
раката на производите. 

В. Вкупниот приход на претпријатието 
а) Средствата на претпријатието: видовите и 

начинот на добивање на средства, основните прим-
ципи, располагањето со средствата, 

б) Вкупниот приход на претпријатието: елемен-
тите од кои се состои вкупниот приход, начинот жа 
утврдувањето и расподелбата на вкупниот приход, 

в) Доходот на претпријатието: поимот на до-
ходот и неговата расподелба, 

г) Чистиот приход на претпријатието: поимот, 
начинот на расподелбата и општествената контрола 
на расподелбата, 

д) Личниот доход на работниците и службени-
ците: начинот на утврдувањето на личниот доход, 
поимот на минималниот личен доход, придонесите 
што се плаќаат од личниот доход, тарифниот пра-
вилник, правилникот за работните норми и правил-
никот за премиите — целта на овие правилници и 
начинот на донесувањето, 

ѓ) Фондовите на претпријатието: видовите на 
фондови, начинот на формирањето на фондовите, 
управувањето со фондовите. 

II. 
Оваа програма ќе се применува од денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 1768 
16 октомври 1959 година 

Скопје 
Секретар за труд на ИС, 

Асен Симитчиев, с. р. 

О г л а с е н д е л 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—18094/1 од 23 октом-
ври 1959 год., ја од,обри промената на фамилијар-
ното име на Крстевски Вла,димир, роден на 12 мај 
1930 год. во гр. Куманово, Кумановска околија, од 
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татко Крстевски Трајко и мајка Крстевска, род. 
Донева Мица, така што во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи ЛИПКОВСКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (190) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—18095/1 од 23 октом-
ври 1959 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Крстевска Јованка, родена на 25 ја-
нуари 1932 год. во гр. Струмица, Штипска околија, 

-од татко Макенаџиев Киро и мајка Вера, та,ка што 
во иднина фамилијарното име ќе ќ гласи Лип-
ковска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (191) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—12821/1 од 28 август 
1959 година, ја одобри промената на роденото име 
на Коцева Звезда, родена на 23 мај 1935 година во 
с. Калапетровци, Штипска околија, од татко Коцев 
Михаил и мајка Јордана, така што во иднина ро-
деното име ќе ќ гласи Божана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (180) 

Државниот се-кретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—12665/2 од 19 октом-
ври 1959 година, ја одобри промената на личното 
име на Стрезоски Ладомир, од с. Бучин, Битолска 
околија, роден на 5 август 1923 година во с. Бучин, 
од родители: татко Димитрија и мајка Виша, така 
што во иднина личното име ќе му гласи Михаило -
ски Лубе. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (181) 

та, така што во иднина фамшгиј зрното име ќе му 
гласи Ивковиќ. 

Оваа ^промена важи од денот на објавувањето 
ЈО „Службен весник на НРМ". (186) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—17402/1 од 19-Х-19591 

година, ја одобри промената на роденото име на 
Хаџи ристеска Драгица, од град Приле,п, ул. „Репу-
бликанска" бр. 19, родена на 11 декември 1954 год. 
во град Прилеп, од родители: татка Хаџиристесхи 
Миле и мајка Хаџириетеска, родена Гулеска Сло-
боданка, така што во иднина роденото име ќе и 
гласи Елизабета. 

Оваа промена важи од денот на објавува,њето 
/ѓо „Службен весник на НРМ". (187) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—18204/1 од 23 октом-
ври 1959 година, ја одоб,ри промената на роденото 
име на Ма,ксимов Теофил, роден на 16 април 1940 
година во град Штип, Штипска околија, о-д татко) 
Максимов Стоилко и мајка Марија, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Теохар. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
^во ,,Службен весник на НРМ". (188) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи: 
на НРМ, со решението бр, 12—17237/1 од 19 октом-
ври 1959 година, ја одобри промената на роденото 
име на Бочварова Радмила, родена на 11 јули 1928 
година, во град Штип, од татко Бочваров Таке ч 
мајка Магделена, така што во иднина роденото име 
ќе и гласи Ратка. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—14289/1 од 9 октомври 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на ѓорѓиевски Милорад, роден на 21 јули 1915 
година во с. Русјаци, Охридска околија, од татко 
ѓорѓиоски Санде и мајка Грозда, така што во ид-
нина фамилијарното име ќе му гласи Андрески. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „,Службен весник на НРМ". (182) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—14288/1 од 9 октом-
ври 1959 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Ѓорѓиоска Трајанка, родена на 
14 декември 1922 година во с. Озеторача, Охридска 
околија, од татко Стефаноски М.ихајло и мајка Ве-
лимирка, така што во иднина фамилијарното име 
ќе л гласи Андреска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (!183) 

КОНКУРСИ 
НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА 

БИБЛИОТЕКА - СКОПЈЕ 
„Димитар Влахов" 49, тел. ЗЅгСв 

распишува 

К О Н К У Р С 

за еден КНИЖНИЧАР 

Услови. Завршено средно образован,ие. 
Плата по Законот за јавните службеници. 
Молбите со документите по чл. 31 од Законот 

за јавните службеници ќе се примаат во рок од 
15 дена по објавувањето па конкурсот. (1973) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—18093/1 од 22 октом-
ври 1959 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Петковиќ Владимир, роден на 25 ја-
нуари 1934 година во Буштрање, Врањска околија, 
НР Србија, од татко Петковиќ Рангел и мајка Цве-

Комисијата за распишување на конкурси за 
поставување и сменуваше на директори на стопан-
ските организации при Народниот одбор на општи-
ната Берово, распишува 

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

1. Директор на Претпријатието за тое и узгој 
на жива стока ,.-Ма леш е во14 Берово 
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2. Директор на Претпријатието за подигање л 
експлоатација на овошни насади „Малешевска сли-
ва", Берово 

3. Директор на Занаетчиското претпријатие за 
домашни Ракотворби „Партизани", Берово 

УСЛОВИ: под 1 — економски или земјоделски 
факултет и 3 години практика или средно економ^ 
ко или средно земјоделско училиште и 5 години 
практика на раководни работни места, под 2 — зем-
јоделски факултет и 3 години практика или средно 
земјоделско училиште и 5 години практика на ра-
ководни работни места, под 3 — средно образование 
и 3 години, практика на раководни работни места 
или квалификуван работник од гранка ќилихвар-
ство и 5 години практика на раководни работни 
места. 

Плата по та,рифните правилници на претпри-
јатијата. 

Молбите со поошширна биографија за досегаш-
ното службовање, стручна сп,рема и одобрение за 
учество на конкурсот, да се достават најдоцна до 
30 ноември 1959 година до Народниот одбор на оп-
штината Берово. 

Бр. 02—3845/1 од 10. XI. 1959 година. ((1982) 

Конкурсната комисија при Државниот секретаријат 
за работи на финансиите на НРМ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на две работи места во Служ-

бата за биланси. 

Кандидатите треба да имаат завршено економ-
ски факултет. 

За едно работно место може да се пријават и 
лица со завршено средно образование — економски 
техникум, — предност имаат ,лицата со завршен еко-
номски факултет. 

Плата по Законот за јавните службеници. 
Молбите таксирани со по 50 динари ќе се при-

маат во Државн,иот секретаријат за работи на фи-
нансиите на НРМ — Скопје. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работните 
места. 

За потребните појасненија кандидатите можат 
да се обратат до Државниот секретаријат, соба број 
117 или на телефон 34-01/210, улица „11 октомври" 
број 37 - Скопје. (1981) 

Конкурсната комисија при Клиниката за хи-
руршки болести на Медицинскиот факултет во 
Скопје, распишува 

1 ' 5 

К О Н К У Р С 
за пополнување т работните места: 

1) Двајца лекари за специјализација по анесте-
зиолошја. 

Услови: завршен општ лекарски стаж и поло-
жен стручен испит. 

Стапување на работа веднаш, или по договор. 
Плата по Законот за јавните службеници, а поло-
ж и ш по Праздшвдкс.т на КЈшѕшсат 

19 коември ШИ 

Молбите со кратка биографија и потребните до-
кументи по чл. 31 од Законот за јавните службе-
ници да се достават во рок од дваесет дена од обја-
вувањето. Доколку до оваа дата местата не се по-
полнат, конкурсот останува отворен до пополнува-
њето на работните места. (1980) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр. 19000, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на име 
Амети Фејмие, ул. „Кузман Јосифовски — Питу" 
бр. 5 - Тетово. (1884)^ 

Здравствена легитимација бр. 3895, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Душко Чолаков, ул. „Илинденска" бр. 2 — Штип. 

018,85) 
Здравствена легитимација бр. 11938, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Филијала 
— Струмица на име Аника Стојанова, ул. ^Кар-
пош" бр. 14) — Струмица. (11886) 

Работна книшка бр. 3910, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Битола на име Сандре 
Цветан Ристески, с. Растојца — Битолско. (4887) , 

Работна книшка бр. 2510, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Прилеп на име Владо 
Киро Димовски, с. Растојца — Битола. (13^88^ 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Милеса 
Андонова, Скопје. (Ј1889) 

Здравствена легитимација бр. 105387, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Ратко Наумовски, Скопје. (1890) , 

Здравствена легитимација бр. 34728, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Драгиша Никола Божиновиќ, с. Трубарево — 
Скопско. (1891) 

Сообраќајна ,книшка од моторен велосипед бр. 
1743, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје 
на име Иван Аусец, Ѓорче Петров. (1892) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Опи 
Оџаклиеска, Скопје. (1.893) 

Свидетелство за завршено IV о-дделение, изда-
дено од Училиштето во е. Пирок на име Абедин 
Исмаили, с. Пирок — Тетовско. (1894) 

Свидетелство за зав,ршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето во с. Пирок на име Шефки Ме-
мети, с. Пирок — Тетовско. 

Здравствена легитимација бр. 11959, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Битола на 
име Трпа Трпкова, ул. „Брегалница" бр. 49 — Би-
тола. (18981. 

Свидетелство' за завршена III година учителска 
школа, издадено од Учителската школа „Браќа Ми-
ладин сви" — Битола на име Костадинка Анаста-
сова, ул. „Климевска" бр. 17 — Охрид. 018971. 

Здравствена легитимација бр. 2476/55, издадена 
од В. П. 7451 — Битола на име Сава В. Даскаловска, 
ул. ,Добри РадосАвлшиЈс" б ^ 3 - Битола. (1898). 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Работна книшка бр. 49577, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Илија 
Здравковски, Скопје. (707) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Зекир 
Абдураман Зекир, Скопје. (1708) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Реџаил 
Авдиљ Рамадан, Скопје. (709) 

Сообраќајна дозвола бр. М—1044, издадена од 
Сообраќајниот отсек на СВР - Скопје на Транс-
портното претпријатие „Вардар" — Скопје. ПЦ4Ћ 

Возачка дозвола бр. 2949, издадена од СВР — 
Скопје на име Јован Стојанов, Скопје. ((711) 

Мајсторско писмо за квалификуван кондура-
џија, издадено од Занаетчиската комора во Тетово 
на име Перо Јаневски, ул, „Кочанска" бр. 13 — Те-
тово. (712) 

Сообраќајна книшка бр. 1359, издадена од Со-
обраќајната милиција во Скопје на Претпријатието 
„,Лукс" - Скопје. (713) 

Сообраќајна книшка бр. 1363, издадена од Соо-
браќајната милиција во Скопје на Претпријатието 
„Лукс" - Скопје. д!41 

Диплома бр. 887/56 за завршен Геодетски отсек, 
издадена од Средно-техничко школо — Тео детски 
отсек во Скопје на име Милорад Спасенов Софре-
ски, Гостивар. (715) 

Оружен лист бр. 1569, издаден од СВР — Би-
тола на име Алексо Ицанов Трајчески, с. Топол-
чани — Битолско. (1708) 

Работна книшка бр. 045544/44 од 11-1Х-1952 год., 
издадена од Бирото за посредување на трудот -
Врање на име Михајло Аритон Арсиќ, Неготино. 

(17091 
Сообраќајна дозвола бр. 2034, издадена од СВР 

— Битола на име Благоја Младеновски, ул. „Куз-
ман Јосифовски — Питу" бр. 14 — Прилеп. (1710) 

Здравствена легитимација бр. 106, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Струга на име Методија Н. Галебоски, ул. „Маршал 
Тито" бр. Ш - Струга. (1711) 

Свидетелство бр. 11016 за положен испит бра-
вар, издадено од Занаетчиската комора — Кичево 
на име Вецко Колев В л митоски, с. Цер — Кичево. 

(Ј1712) 
Месечна карта за повластено патување на же-

лезниците, издадена од Дирекцијата на железни-
ците во Скопје на име Браим У^шина Топаљи, с. 
Греме, Урошевац. (1713) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Нурија 
Раиф Мустафа, Скопје. (1714) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Борис 
Блажевски, Скопје. (1715) 

Свидетелство за завршена III година средно 
техничко училиште — хемиски отсек, издадено од 
Средно техничкото училиште во Скопје на име Ми-
лица Пиперковска, Титоа Велес. (1716Ј 

Свидетелство за завршен II клас женска раде-
ничка школа, издадено од Женската раденичка 
школа во Гостивар през 1940/41 година на име Ми-
лина Мате Иловска. Гостивар (1717' 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
,за социјално осигурување — Скопје на име Јордан 
Николов Манчев, Скопје. (1718) 

Свидетелство за завршен III клас гимназија^ 
изда,дено од Училиштето ,,-Благој Давков" — Скопје 
на име Велика Кузмановска, Скопје. (1719) 

Здравствена легитимација бр. 141312, издадена 
од Заводот за социјално осигур-ување — Скопје на 
име Нада Дадоведовека, Скопје. (1720) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Сараево на име Сло-
бодан Велимира Крстиќ, Скопје. (Ј1721) 

Свидетелство за завршен II клас гимназија, 
издадено од Полната гимназија „Климент Охрид-
ски" — Охрид на име Миодраг Љ. ѓурѓановиќ, Ох-
рид. (1722) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Афро-
дита К. Стојанова, Скопје. (1723) 

Работна книшка бр. 393С9/55 год., издадена 'од 
Бирото за ,посредување на трудот — Скопје на име 
Васка Тодор Силјановска, Скопје. С1724) 

Возачка дозвола бр. 6, издадена од СВР — Ки-
чево на име Светислав Илија Србиновски, Скопје. 

(1725) 
Сзидетелсгво за завршен IV клас гимназија, 

издадено од Осмолетката „Стив Наумов" — Скопје 
на име Благовеста Арсова, Скопје. (1726) 

Работна книшка бр. 19393, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Демир 
А. Демир, Скопје. (1727) 

Здравствена легитимација бр. 10135, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кратово на 
име Веселин Пешевски, с. Трновац — Кумановско. 

, (1728) 
Здравствена легитимација, издадена од За-

водот за социјално осигурување —- Скопје на име 
'Нада Благоја Симоновиќ, Скопје. (1729) 

Работна книшка бр. 50475, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Јордан 
Степановски, Тетово. (1?30) 

' Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето во с. Камењане на име Ќемал 
Сулемани, Тетово. (1731) 

Работна книшка бр. 53/56, издадена од Бирото 
за посредување на трудот во Ѓорче Петров на име 
Милица Крсто Трпческа, Рудник Радуша — Ѓорче 
Петров. (1732) 

Работна книшка бр. 20203, издадена од Бирото 
' за посредување на трудот — Скопје на име Стеве 
Душанов Миовски, Скопје. (1733) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат на Земјоделската за-
друга „Ливада", во с. Г. Седларце — Тетовско по^ 
назив: „Земјоделска задруга „Ливада", с. Г. Сед-
ларце — Тетовско", се огласува за неважен. (Ј1904) 

Загубениот округли печат на Земјоделската за-
друга „Бошко Илиевски" во е. Облавце — Куманов-
ско под назив: „Земјоделска задруга „Бошко Или-
евски", с. Облавце — Кумановско", се отласува за 
дражен. (18701 

л 
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ПОКАНА ПРЕТПЛАТА НА 
С Л У Ж Б И ! ВЕСНИК НА НРМ 

З Д 1 9 6 0 Г О Д И Н И 

П Р Е Т П Л А Т А Т А НА „ С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К НА НРМ14 З А 1960 
Г О Д И Н А И З Н Е С У В А 1.500 Д И Н А Р И З А Е Д Е Н П Р И М Е Р О К 

ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА 
ЦЕЛА ГОДИНА СО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА 

^ УПЛАТНИЦА ВО ,,СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 
^ БРОЈ 36/59 ГОДИНА ИЛИ НА НАШАТА Ж И Р О 

С-КА бр. 802-11/1-698 ПРИ НАРОДНАТА БАНКА -
СКОПЈЕ. 

ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ТРЕВА 
НА ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТ-
НИЦА ДА СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА ГР-
БОТ НА УПЛАТНИЦАТА ДА СЕ НАПИШЕ ЧИТ-

^ ЛИВА И ТОЧНА АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА 
М ^ ДА СЕ ИСПРАЌА В Е С Н И К О Т ; З А К О Л К У 

ПРИМЕРОЦИ СЕ ВРШИ ПРЕТПЛАТАТА; СТАРИ-
ТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ ОВА ДА ГО НА-
ВЕДАТ И ПРЕТПЛАТЕНИОТ БРОЈ ПОД КОЈ Е 
ПРИМАН ВЕСНИКОТ ВО 1959 ГОДИНА. 

ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1960 ГОДИНА ТРЕБА ДА СЕ 
ОБНОВИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО ОВОЈ СРОК 

Ј Ѕ ^ НА СИТЕ ШТО НЕ ЌЕ ЈА ОБНОВАТ ПРЕТПЛА-
ТАТА ЌЕ ИМ СЕ ЗАПРЕ ИСПРАЌАЊЕТО НА 
ВЕСНИКОТ. 

БИДЕЈЌИ ИЗВЕСЕН БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1959 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИ-
РИЛЕ ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ЗА ИДНАТА ГОДИНА 
ЕДНОВРЕМЕНО ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1959 ГОДИНА. 
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168. Програма за испит за квалификуван ра-
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Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември^ 
бр. 10. Пошт. ф а х 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-683 

ири Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" II (4936) — Скопје. 


