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121. 
На основа член 20 став 3 и член; 26 став 1 од 

Законот за органите на управата во Народна Репуб-
лика Македонија во врска со член 14 од Уредбата 
за стручни школи, Советот за школство на НРМ 
донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО МАЈСТОРСКИТЕ 

школи 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

\ Член /1 
Задача на завршниот испит во мајсторски?!^ 

школи е да се провери дали кандидатите имаат со-
лидно теоретско и општо образование и основни зна-
ења што се потребни за да можат успешно да рабо-
тат во одделните гранки на соодветната струка како 
висококвалификувани работници. 

Член 2 
За1вршен испит можат да полагаат кандидатите 

кои го завршиле завршниот клас на мајсторската 
школа и по поведение на завршниот клас се оценети 
најмалку со оценка „добар". 

Кандидат кој во годишното свидетелство од за-
вршниот клас има по поведение оценка „лош" се 
допушта на полагање завршен испит по истекот на 
една година од завршувањето на класот. 

По исклучок од предниот став, Наставничкиот 
совет на школата во согласност со советот за школ-
ство на народниот одбор на околијата, може да му 
одофи и порано полагање за завршен испит на кан-
дидатот ако тој го поправи своето поведение. 

Член 3 
Завршен испит кандидатот може да полага два-

пати редовно а понатаму приватно. 
Приватните кандидати го полагаат завршниот 

испит заедно со редовните. 

Член 4 
Завршниот испит се спроведува во два испитна 

рока годишно и тоа: во јуни и август. 
Завршниот испит во јуни 'почнува на 10 јуни 

а во август на 25 август. 
По предлог на Наставничкиот совет на школата, 

советот за школство на народниот одбор на околи-
јата по претходна согласност на Советот за школ-
ство на Народна Република Македонија може поче-
токот на завршниот испит во поедини испитни 'роко-
ви да го одреда за подоцна или порано ,ако за тоа 
има оправдани причини. 

Член 5 
Завршниот испит кандидатите го полагаат во 

школата во која го свршиле завршниот клас. 
По исклучок и во оправдани случаи, Наставнич-

киот совет на школата може на кандидатот кој за-
вршниот клас не го завршил во таа школа да му 
одобри полагање завршен испит, ако со тоа се со-
гласи Наставничкиот савет на школата каде канди-
датот го завршил завршниот клас. 

Поправен испит на завршниот испит се полага 
само во школата каде што кандид,атот го започнал 
полагањето на завршниот испит. 

Член 6 
За спроведување на завршниот испит во мај-

сторски!^ школи Советот за школство на НР Маке-
донија може да определи овој пратеник. 

П. ИСПИТЕН ОДБОР 

Член 7 ( 
Завршниот испит се полага пред испитен одбор 

кој се) образува при секоја мајсторска школа. . 
Испитниот одбор го именува Наставничкиот со-

вет од редот на наставниците на школата кои пре-
давале во завршните класови. 

Во школите каде бројот на кандидатите е над 
75 може да се образуваат два испитна одбора ако 
школата има доволен број стручни наставници кои 
во завршниот1 клас ги предавале предметите што се 
полагале на завршниот испит. 

Член 8 
Испитниот одбор го сочинуваат: претседател, 

потпретседател и потребен број членови испитувач и 
за секој предмет што се полага на завршниот испит. 

Претседател на испитниот одбор е директорот 
на мајсторската школа ! а за членови испитувачи се 
именуваат наставниците што во завршниот клас ги 
предавале предметите што се полагаат на заврш-
ниот испит. 

Кога на завршниот испит присаспвува пратеник 
на Советот за школство на НРМ претседател на ис-
питнит одбор е пратеникот, а потпретседател ди-
ректорот на школата. 

Испитниот одбор има секретар кого го име-
нува Наставничкиот совет од редот на наставници-
те на школата кои не се испитувачи. Секретарот 
го води записникот и администрацијата на испит-
ниот одбор без право на одлучување. 

На претседателот, потпретседателот, членовите 
испитувачи ' и секретарот на испитниот одбор им се 
определуваат заменици од редот на наставниците на 
школата, , ,( 
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Член 9 
Испитниот одбор решава само на седници. 
Седниците ги свикува и со нив ,раководи прет-

седателот на испитниот одбор, а во случај кога тој е 
спречен неговиот заменик. 

Работата на седниците и решенијата што се до-
несуваат на нив се полноважни ако се ггрисатни сите 
членови на (испитниот одбор. Во случај некој член 
на испитниот одбор да е оправдано спречен да при-
саствува на седницата на неговото место веднаш се 
повикува неговиот заменик. 

Решенијата се донесуваат со мнозинство гла-
сови. 

Црн еднаква поделба на гласовите се смета дека 
е усвоен оној предлог за кој гласал претседателот, 

Член 10 
На испитувањето на завршниот испит може да 

присаствува наставник на мајсторска^ школа кој 
не е член на испитниот одбор, претставник на школ-
скиот одбор и советот за школство на народниот 
одбор на околијата, но тие не можат на кандидатите 
да им поставуваа1? прашања нити пак да влијаат во 
текот на испитот. 

Кандидатите што се пријавиле за завршен испит 
можат да црнеа ству в а ат на испитот, во времето кога 
тие не полагаат, само со одобрение на претседателот 
на испитниот одбор. 

Член 11 
Членовите на испитниот одбор не смеат да дава-

ат никакви податоци за работата на испитниот одбор 
ниту да ги соопштуваат било на кого дискусиите и 
решенијата на испитниот одбор. 

Секое нарушување на одредбата од претходниот 
став повлекува дисциплинска одговорност. 

Ш. ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ И ОДОБРЕНИЕ 
ЗА) ПОЛАГАЊЕ 

Член 12 
За полагање завршен испит кандидатите под-

несуваат писмена пријава до мајсторската школа во 
рок што ќе го определи директорот. 

Со пријавата кандидатот ги поднесува свиде-
телствата за свршените класови како и документ 
за датата и местото на раѓањето. 

Член 13 
На својата прва седница, која се држи најмалку 

3 дена пред почетокот на завршниот испит, испит-
ниот одбор решава кои кандидати од тие што се 
Пријавиле ќе бидат пуштени на испит. Решението 
се објавува на огласната табла на школата. 

ПЈротеив решението за недопуштање на заврш-
ниот испит одбиениот кандидат има право на приго-
вор во рок од, два дена од објавувањето на решени-
ето до Наставничкиот совет на школата. Наставнич-
киот совет е должен да донесе решение по пригово-
рот пред започнувањето на завршниот испит. 

Член 14 
Ако кандидатот кој е пуштен на завршен испит 

непосредно пред испитот или во текот на самиот 
испит се разболи тешко или! по некои други важни 
причини биде спречен да дојде на испит или да 
го продолжи започнатиот испиту должен е за тоа 

веднаш да го извести директорот на школата и 
поднесе докази за своите наводи. 

Испитниот одбор ако најде дека причините што 
го спречиле кандидатот се основани, ќе му одобри 
дав,го полага односно продолжи испитот во истиот 
испитен 'срок. Во спротивно канидатот се одбива од 
испитот во идната сесија и должен е да го полага 
целиот испит. 

Ако кандидатот, на кого му е одложен испитот 
за наредниот срок на дојде на испит во тој срок, ќе 
се постапи по одредбите од претходните ставови на 
овој член. 

Против решението за одбивање од испитот кан-
дидатот има право на приговор Д0 Наставничкиот 
совет на школата во срок од еден ден од приемот 
на решението. 

Оправдано одложениот испит не се смета во 
бројот на полагањата на испитот. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА, СОСТАВ И ТЕК НА 
ЗАВРШНИОТ ИСПИТ 

Член 15 
Распоредот на завршниот \испмт го утврдува 

наставнички^ совет (На школата по предлог На 
директорот. 

Член 16 
Најмалку на 10 дена пред почетокот на заврш-

ниот испит директорот на школата е должен распо-
редот да го достави до Советот за школство на на-
родниот одбор на околијата кој, откако ќе ги при-
бере распоредите на подрачјето на околијата ги до-
ставува до Републичкиот своет за школство. 

Советот на народниот д обор на околијата и Ре-
публичкиот совет, можат да го изменат распоредот 
на завршните испити во поедини мајсторски! школи. 

, Член 17 
Завршниот испит се состои од писмен и устен 

испит и се изведува по истиот распоред. 

а) ПИСМЕН ИСПИТ 

Член 18 
На писмениот испит се полагаат, по струки, 

овие предмети: 

ГРАДЕЖНИ 
1. Мак еден ада јазик 
2. Математика 
3. Бетон и армиран! бетон 

МЕТАЛНА 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Машински елементи со конструктивни вежби 

ЕЛЕКТРО 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Електрични инсталации и елекрични мрежи 

ТЕКСТИЛНА 
1. Македонски јазик 
2. Математика / 
3. Декомпозиција и калкулација — само зз 

ткаачц 
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Изработувањето на секој писмен задаток трае 
најмногу пет часа и секогаш се изведува пред пла,д-
не непрекинато без оглед на евентуални празници. 

Член 19 
Темата за писмениот испит ја определува испит-

ниот одбор на следниот начин. 
Спроти секој писмен испи,т предметниот нас-

тавник му предава на директорот на школата шест 
теми од македонски јазик и по три групи зада,чи 
од математика и другите стручни предмети што се 
полагаат на писмениот испит. Пред предавањето 
предметниот наставник е должен темите односно 
задачите да ги затвори во плик и затворањето да 
го овери со својот потите. Директорот откако ќе го 
прими затворениот плик, покрај потписот на пред-
метниот наставник става школски печат и го чува 
на сигурно место. 

Утредента непосредно пред самиот почеток на 
писмениот испит испитниот одбор на седница го 
отвара пликот со предложените теми односно за-
дачи и една од овие ја одредува за задаток. 

Испитниот одбор може да не прими ни една 
од предложените теми односно групи задачи и да 
одреди нова тема односно група задачи што ќе ја 
утвр-ди на истата седница. 

Во школите со повеќе паралелки од завршниот 
клас каде што предаваат два или повеќе настав-
ници некој предмет што се полага на писмениот 
испит, темите ќе ги предложат тие споразумно. За 
сите паралелки се одбира иста тема. 

Задаток што е работен во текот на учебната го-
дина не може да се даде како задаток за завршен 
испит на крајот на истата учебна година. 

Член 20 
Темите и задачите на писмениот испит треба да 

опфаќаат: 
а) по македонски јазик: тема во врска со пое-

дини науки кои се учеле во школата. Темата тр-еба 
да биде таква кандидатите да можат во наја да 
Цј;а покажат /својата писменост и познавање на 
фактите и да покажат зрелост и стручно знаење 
во нејзиното обработување; 

б) по математика: сите три задачи од мате-
ријалот што ,е( опфанат по програмата од сите кла-
сови на школата; 

в) по стручните предмети: сите т!Ри задачи од 
материјалот што е опфатат во програмата за сите 
класови на школата. 

Член 21 
Темите за писмените испити се др-жат во тај-

ност. Одредените задатоци за секој предмет од кој 
се полага писмен испит им се соопштуваат на кан-
дидатите на денот и во часот кога почнува писме-
ниот испит од логичниот предмет. 

Секое прекршување на одредбите од претход-
ниот став, било директно или индиректно, повле-
кува дисциплинска одговорност и прекршителот, 
ако е член на испитниот одбор се исклучува од на-
тамошната работа на испитниот одбор. Испитниот 
одбор ако најде за потребно може да го поништи 
целиот писмен испит од логичниот пред,мет и вед-
наш да одреди нов, спрема прописите на овој Пра-
вилник. 

Член 22 
Сите (кандидати писмениот задаток го работат 

едновремено и по можност во иста просторија. 
Непосредно пред давањето на првиот птомен 

задаток, претседателот на испитниот одбор ќе им 
соопшти на кандидатите дека секој е должен да 
/го работи! својот задаток 'сосема самостојно, во ра-
ботата да не се служи со непозволени средства, 
другите да не ги вознемирува и да не загледува во 
туѓа работа, дека можат да излегуваат од прос-

торијата во која се полага испитот само по одо-
брение на надзорниот наставник и дека не се поз-
волува излегување на два или; повеќе кандидати 
Истовремено. Исто така тој ќе ги; упати канди-
датите како ќе ги работат и ќе ги пред,аваат пис-
мените задатоци, сходно на одредбите од овој Пра-
вилник, и ќе им обрне внимание на последиците 
за нарушување на правилниот тек на испитот. 

Член 23 

Кандидатот кој ќе ш прекрши одредбите од 
претход,ниот член прво ќе се опомене за тоа и слу-
чајот ќе се внесе во записник,. Во повторен случај 
кандидатот ,се отстранува од испитот и губи; право 
на понатамошно полагање во тој испитен срок, со 
тоа што целиот испит може да го полага во едниот 
испитен срок. 

Исто така се отстранува од испитот и се упа-
тува 'да го повтори целиот испит во идниот испи-
тен срок и кандидатот за кого на самиот писмен 
испит или непосредно по него се утврди дека пре-
пишал туѓ задаток односно својот задаток го дал 
на друг да: го препише или се послужи со други 
непозволени (средства како и канд,идат кој ќе ја 
прекине работата на писмениот испит и без одобре-
ние на надзорниот наставник ќе ја напушта ис-
питната просторија. 

Решение за отстранување од испитот по прет-
ходните ставови од овој член донесува испитниот 
одбор по предлог на предметниот или надзорниот 
наставник односно претледувачот на писмениот 
задаток. Пјротив ова решение кандидатот нема пра-
во на жалба. Решението се забележува на грбот на 
свидетелството од завршниот клас. 

Член 24 
За потешки повреди; на одредбите од овој Пра-

,вилник како и за непристојно поведение во текот 
на испитот, испитниот одбор може кандидатот дд го 
отстрани; од полагање завршен испит за една го-
дина. Решението за отстранување се забележува на 
грбот на свидетелството за завршниот клас. 

Против одлуката за отстранување по предниот 
став кандидатот има право' на приговор до Настав-
ничкиот совет на школата во срок од три дена од 
денот на соопштувањето на одлуката за отстрану-
вање. Решението на Наставничкиот совет е конечно. 

Член 25 
Писмениот испит се полага под надзор на прет-

седателот или потпретседателот и предметниот нас-
тавник и двајца други членови на испитниот одбор, 
така да за цело време на изработувањето на пис-
мениот задаток мора да присаствувааТ најмалку 
тројца од нив, 
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Член 26 
Кандидатот си донесува за писмениот испит по-

требен прибор, хартија и мастило. Задатокот може 
да се работи на концепт или веднаш да се пишува 
читко на левата половина од свиткан табак. 

Во почетокот на испитот, пред да им се даде 
на кандидатите задаток, надзорниот наставник, ќе 
завери со Ш К О Л С К И О Т печат потребен број полу-
т а б а к на секој кандидат. 

Свршената работа кандидатот ја предава заед-
но со концептот на еден од надзорните наставници. 
Наставникот го преплива задатокот, проверува дали 
е потпишан и потоа на него и во записникот го 
забележува часот и минутот копа е предаден. 

Ако кандидатот за определеното време од овој 
Правилник не го сврши задатокот, предава тоа што 
изработил. 

Член 27 
По истекот на определеното време за израбо-

тување на задатокот, предметниот наставник ш 
прима соте задатоци за прег леду вање и приемот го 
потврдува со својот потпис на записникот. 

Член 28 
Задачите најпрво ги прегледува, поправа и оце-

нува предметниот наставник. Оценките мора да би-
дат образложени а се даваат само во цели броеви 
испишани со зборови. 

По предметниот наставник писмените задатопи 
ги прегледуваат уште два члена на (испитниот од-
бор, од кои барем едниот треба да биде стручњак 
по дотичниот предмет. 

Ако во испитниот одбор нема друг стручњак за 
некој предмет осим предметниот наставник, за пре-
гледувачи се зимаагг од редот на замениците, во кој 
случај тие присаст'вуваат на седницата на испит-
ниот одбор за оценување на писмените задатоци 
како полноправна членови. 

Двата прегледувача со своите потписи ќе пот-
врдат дали се согласни или не со предложената 
оценка. Во случај да не се согласуваат треба да го 
образложат свето мислење и да предложат оценка. 

Дефинитивната оценка ја утврдува испитниот 
одбор на седница, која се одржува по извршеното 
Прегледување на сите писмени задачи.' П,ри оцену-
вањето се зима во обзир сти,лот и правилноста на 
јазикот секаде каде што е тоа можно. Утврдените 
оценки во цели броеви се внесуваат во записникот 
Лзо цифри ,и зборови. 

Сите писм,ени задатоци се чуваат во школската 
архива најмалку 5 години. 

Член 29 
На устен и,спит се пуштаат сите кандидати без 

оглед на тоа дали на писмениот испит добиле слаба 
оценка по некој предмет. 

6) УСМЕН ИСПИТ 

Член 30 
На усниот испит се полага,ат, по струки, овие 

предмети; 

ГРАДЕЖНА , 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Бетон и армиран бетон 
4. Патишта 
5. Мостови 

МЕТАЛНА 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Машински елементи со конструктивни вежби 
4. Механичка технологија 

ЕЛЕКТРО 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Електрични инсталации со осветление и 

мрежи 
ТЕКСТИЛНА-ТКААЧИ 

1. Македонски! јазик 
2. Математика 
3. Технологија на ткаењето 
4. Енциклопедија на текстилот 

ТЕКСТИЛНА-ПРЕДАЧИ 
1. Македонски јазик' 
2. Математика 
3. Технологија на црпењето 
4. Испитување на текстилот 

Член 31 
Списокот на прашањата за усн,иот испит го сос-

тавува предметниот наставник 'спрема наставниот 
програм за сите класови и од него прашањата ги 
распоредува и препишува на чисти и еднообразни 
Ливчиња) 1На вдкаа ливче сеј пишуваат по три 
прашања. 

Бројот на ливчињата мора да биде најмалку за 
5 поголем од бројот на ка,ндидатите. Ако бројот 
на кандидатите е помал од 30, бројот 'на ливчињата 
треба да биде најмалку 35. 

Списокот на прашањата и ливчињата, испит-
ниот одбор ги прегледува и одобрува на првата 
седница. 

Прегледаните и одобрените ливчиња предмет-
ните наставници ги предаваат на претседателот на 
испитниот одбор на чување во запечатен плик. 

Член 32 
Усниот испит почнува најдоцна три дена по 

свршувањето на писмениот испит. Во случај да 
има повеќе од 30 кандидати испитниот одбор може 
да одреди растојанието помеѓу писмениот ,и усниот 
испит да трае 4 дена. 

На усниот испит бездруго присуствуваат сите 
членови на испитниот одбор и: сите се должни да 
водат белешки за одговорите на кандидатите. 

Испитувањето на секој кандидат по еден пред-
мет трае 15—20 минути. 

Член 33 
Испитувачот е должен и може да му го каже 

на кандидатот ако е потребно само она што е нуж-
но за правилно разбира,ње на прашањето и текот 
на одговорите. На кандидатот треба да му се даде 
полна слобода самостојно и без помош на испиту-

, вачот да го покаже своето знаење. Во текот на од-
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говорот, освен предметниот испитувач на канди-
датот може да му поставува помошни прашања само 
претседателот на испитниот одбор. Претседателот 
може, по потреба, да го скуси односно продолжи 
испитувањето на кандидатот но не повеќе од 5 ми-
нути. 

Член 34 
На усниот испит кандидатот треба да покаже: 
а) по македонски јазик со литера,тура — поз-

навање на поважните моменти од историјата на 
македонската литература и на другите народи на 
ФНРЈ, дека читал и правилно ги сфаќал најваж-
ните литературни дела, а сето тоа спрема пропи-
шаниот наставен проиграм. Покрај поважните пра-
вила од граматиката и правописот, кандидатот тре-
ба да покаже дека го владее литературниот јазик 
и дека со него лесно и правилно се служи; 

б) по математика — дека самостојно може да 
решава математички задачи и има сигурност на ма-
тематичките операции во рамки,те на наставниот 
програм што се изучува во текот на школувањето, 
дека ги познава функционалните врски и дека умее 
знаењето по математика да го примени при. реша-
вањето на задачите од животот и праксата; 

в) по стручните предмети треба да покаже дека 
(во рамките на на,ставниот програм што се изучува 
во текот на школувањ-ето ја совладал теоријата и 
дека ќе може успешно да ја ползува во праксата 
на својата струка. 

Член 35 
Усниот испит се полага со ред по предмети. 
Во еден дев се полага само еден предмет. Ис-

питот се изведува и пред и попладне а дневно мо-
жат да се испитаат најповеќе 25 кандидати. Ако 
вкупниот број не е поголем од 20 испи,тот се изве-
дува само предпладне. Изведувањето на испити по-
пладне не може да биде после 20 часот. 

Член 36 
Поименичниот распоред на кандидатите за испит 

се утврдува на седница на испитниот одбор спро-
т и почнувањето на устниот испит и им се сооп-
штува на кандидатите за денот на испитот а се 
истакнува и на огласната табла на школата. 

Пред почнувањето на испитот претседателот на 
испитниот одбор ги запознава сите кандидати со 
техниката на испитот. Ги предупредува за нивните 
права и должности на испитот и им го соопштува 
поименичниот распоред на кандида,тите за тој ден 
од испитот. 

Член 37 
На испитот секој кандидат извлекува по едно 

ливче. На секоја група кандидати им се изнесу-
ваат сите неизвлечени ливчиња. Ливчињата што 
се еднаш извлечени на чии прашања кандидатите 
одговарале не се извлечуваат повторно. 

Ако кандидатот најдоцна 5 минути по извле-
кувањето на лавчето изјави дека не може да од-
говори на извлечените прашања, му се позволува 
да извлече друго ливче, прв пат извлеченото лив-
че се враќа меѓу другите неизвлечени ливчиња и 
во записникот се забележува овој факт за да се 
има во предвид кога ќе се оценува кандидатот. 

На првиот кандидат при почн,ува,њето на испи-
тот тРеба да му се остави време од 10—15 минути 
за размислување а,ко тој го сака тоа. Другите кан-
дидати мислат додека одговара нивниот претходник. 

Член 38 
Кандидатот го продолжува устниот испит до 

крај, без оглед на тоа дали во текот на испитот 
добил негативна оценка по некој предмет. 

Член 39 
Ако за време на испитот кандидатот го наруши 

редот или попречи на правилниот тек на испитот 
испитниот одбор може да го отстрани од испитот. 
Решение за отстранување донесува испитниот од-
бор со мнозинство гласови. Отстранетиот кандидат 
може да го повтори целиот испит во наредниот 
испитен срок. 

Против решението за отстран,ување кандидатот 
може д,а даде приговор до Наставничкиот совет на 
школата во срок од три дена. 

Конечното решение се забележува на грбот на 
свидетелството од завршниот клас. 

V. РЕШЕНИЕ НА ИСПИТНИОТ ОДБОР 

Член 40 
Во текот на усниот испит испитниот одбор ре-

шава секој ден по свршеното испитување во изми-
натото пред или попладне, за оценките на секој 
кандидат што ќе бид,ат предложени на завршната 
седница на испитниот одбор. Оценката ја предлага 
испитувачот, а решението се донесува со мнозинство 
гласови. При еднаква поделба на гласови се смета 
дека е усвоен предлогот за кој што гласал претсе-
дателот. Секој член од испитниот одбор може да 
внесе во запи,сник свое одделно мислење. 

По предметите од кои се полага писмен и устен 
испит оценката се (изведува од оценките на устниот 
и писмениот испит но не со аритметичка средина 
туку според општиот впечаток што го оставил кан-
ди,датот на испитот. 

Утврдениот предлог на оценката се внесува со 
цифри во табелареиот преглед 'во за,писникот. 

Откако испитот ќе сврши по сите предмети и 
за сите кандидати,, се состанува испитниот одбор на 
завршна седница на која дефинитивно ги утврдува 
оценките на кандидатите од сите предмети. За пред-
логот на оценките кој е утврден спрем,а одредбите 
на став 1 од овој чл,ен решава испитниот одбор со 
поименично гласање ако при утврдувањето на пред-
логот имало издвоени мислења. Црн еднаква подел-
ба на гласовите одлучува гласот на претседателот. 

Испитниот одбор ги утврдува и оценките од 
оние предмети што се учеле во школата и што се 
внесуваат во свидетелството а не се полагаат на 
завршниот испит. Конечните оценки од тие пред-
мети се утврдуваат со аритметичка средина од сите6 

оценки што ги имал кандидатот (во класовите во 
кои се учеле тие предмети. 

Испитниот одбор ги внесува и оценките по по-
ведение за 'секој кандидат. Како дефинитивна оцен-
ка по поведение се зема оценката што ја имал 
кандидатот при завршувањето на завршниот клас. 
Ако' кандидатот во текот на завршниот испит се 
долеал како што не му приличи на ученик, испит-
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ниот одбор може д,а реши да му се намали оценката 
по поведение. 

Член 41 
Кандидато-т го положил завршниот испит ако од 

сите предмети на испитот добил оценка добар, мно-
гу добар и одличен. 

Член 42 
Кандид,атот кој на теорискиот дел на испитот 

добил слаба оценка по еден или два предмета се 
упатува на полагање поправен испит во наредниот 
испитен! срок. Ако по предметот се полага писмен и 
устен испит кандидатот е должен да ги полага два-
та дела на испитот. 

Кандидат кој на завршниот испит во август 
се упати на поправен испит, истиот ќе може да го 
полага по истекот на два месеца. 

Кандидат кој не го положи поправниот испит 
по еден или обата предмета или без оправдани при-
чини не дојде на Испит или го напушти истиот се 
упатува да го повтори целиот завршен испит по 
истекот на една година. 

Член 43 
Кандидат кој на завршниот испит добил слаба 

оценка по три или повеќе предмета не го положил 
испитот и се упатува да го ПОВТОРИ целиот испит 
по истекот на една година. 

Член 44 
Резултатот од завршниот испит на кандидатите 

им го соопштува претседателот на испитниот одбор 
во присуство на 1сите членови на испитниот одбор 
најдоцна на еден ден по свршетокот на целиот 
испит. 

Член 45 
Против решението на испитниот одбор од кое 

кандидатот се упатува на поправен испит или да го 
повтори целиот испит не е допуштена жалба. 

VI. ИЗДАВАЊЕ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛОЖЕН 
ЗАВРШЕН ИСПИТ 

Член 46 
Најдоцна 5 дена по завршетокот на завршниот 

испит на кандидатите кои го положиле испитот им 
се издава свидетелство за положен испит према 
образец пропишан од Советот за школство на НРМ. 

Свидетелството го потпишува претседателот, 
потпретседателот и сите членови на испитниот од-
бор и се заверува со школскиот печат. 

Во свидетелството се внесуваат и оценките на 
оние предмети што не се полагаат на завршниот 
испит а се учеле во текот на школувањето во шко-
лата. 

Член 47 
На кандидатите кои не го положиле завршниот 

испит или се упатени на поправен испит или ис-
питот им е одложен се става забелешка за тоа на 
грбот на свидетелството од завршниот клас. Оваа 
забелешка ја потпишува директорот на школата и 
ја заверува со школскиот печат. 

VII. АДМИНИСТРАЦИЈА НА ЗАВРШНИОТ 
ИСПИТ 

Член 48 
За за,вршниот испит се водат: 
а) главна' книга, во која се внесуваат имињата л 

останалите лични податоци за секој кандидат што 
се пријавил на завршен испит, утврдените оценки 
со слова и број за секој предмет и конечното ре-
шение на испитниот одбор. Образецот на главната 
книга го пропишува Советот за школство на НР 
Македонија. 

Главната книга ја потпишуваат: претседателот, 
потпретседателот, секретарот и сите членови на ис-
питниот одбор; 

б) книга за записник на испитниот одбор во- која 
се внесуваат сите поважни моменти во текот на 
испитот. ! I ; , 

Главната книга и записникот ли води секретарот 
на испитниот одбору а (се чуваат во школската ар-
хива. 

Член 49 
Во записникот на првата седница се внесува де-

нот и местото на одржувањето на сед,ницата, пои-
меничниот состав на испи,тниот одбор', имињата на 
сите кандидати, пријавени за испит и решението 
за тоа кои од нив се пуштаат на испит, кои се од-
биваат и зошто, распоред на писмените и усмените 
испити, имињата на наставниците определени за 
надзор При изработката на писмените зада гоци од 
поедини предмети, имињата На прегледуваните на 
писмените задатоци и рокот за кој мора да се из-
врши прегледувањето. 

Овој записник го потпишуваат претседателот, 
потпретседателот, секретарот и сите членови на ис-
питниот одбор. 

Член 50 
За текот на писмените испити се водат: 
а) записник од седниците на испитниот одбор 

пред почетокот на секој писмен испит ,во кој се вне-
суваат под,атоци за времето и местото на одржува-
њето на седниците, имињата на присутните чле-
нови на испитниот одбор, текот на изборот на те-
мата и која тема е дефинитивно избрана. Овој за-
писник го потпишуваат: п р е т с е д а т е л о т , потпретсе-
дателот, секретарот и сите членови на испитниот 
одбор; 

б) записник за текот на писмените испити во 
кој се внесува времето и местото на одржувањето 
на писмениот испит, текстот на задачите, имињата 
на присутните членови на испитаниот одбор, имиња-
та на кандидатите кои дошле н,а испитот, кои кан-
дидати не дошле на испит и зошто, точно време 
на почетокот и завршетокот на испитот, имињата 
на надзорните наставници и времето во кое воделе 
надзор, кои кандидати биле опоменати и зошто, кои 
кандидати излегувале и колку се задржале вон ис-
питната просторија, кога кој кандидат ја завршил 
работата, што предал и колку табаци (работа и кон-
цепт), кој доаѓал на испитот и дали и какви забе-
лешки направил. 

Овој записник го потпишуваат: претседателот, 
потпретседателот, секретарот, предметниот настав-
ник и другите надзорни наставници. 
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Член 51 
Во записникот од седницата на испитниот одбор 

после свршените писмени испити се в носу наат пода-
тоци за времето и местото на седницата, присутните 
на состанокот, поважните моменти за текот на сед-
ницата табеларен преглед на конечно утврдените 
оценки од предметите на писмениот испит за секој 
кандидат, евентуални забелешки на пратеникот 

Овој записник го потпишуваат претседателот, 
потпретседателот, секретарот и сите членови на ис-
питниот одбор. 

Член 52 
Записник за текот на устните испити, се води 

посебно за секое пред или попладне кога се изве-
дува устниот испит. Во него се внесуваат подато.ци 
за времето и местото на состанокот на испитниот 
одбор, имињата на присатните членови, предметите 
по кои се испитувало, имињата на кандидатите кои 
во тој ден полагаат, имињата на кандадатите кои не 
дошле на испити и причините за тоа, почеток и свр-
шеток на испитувањето на секој кандидат, праша-
њата што се поставени на секој кандидат, евентуа-
лен одмор и прекинување на работата, како и сите 
останати: поважни моменти во текот на испитот, 
пореметувањето на испитот од страна на поедини 
кандидати, откажување на поедини кандидати на 
испитот, текот на утврдувањето на предлогот на 
оценката, евентуалните одвоени мислења и конечно 
утврдениот предлог на оценките за секој кандидат 
кој се внесува со бројки во табеларниот преглед во 
записникот. 

Овие записници ги води секретарот на испитниот 
одбор и ги потпишуваат: претседателот, потпретсе-
дателот, секретарот и сите членови присутни на 
испитниот одбор. 

Член 53 
Во записникот од завршната седница на испит-

ниот одбор се внесуваат податоци за (врем,ето и мес-
тото на седницата, имињата на присутните и отсут-
ните членови на испитниот одбор, поважните мо-
менти за текот на седницата и табеларен преглед на 
дефинитивно утврдените оценки, по сите предмети и 
кандидати на завршниот испит, оценките по поведе-
ние како и оценките по оние предмети кои на испи-
тот не се полагаат а се внесуваат во свидетелството. 

Потоа конечното решение на испитниот одбор за 
тоа: 

а) окш кандидати поименично го положиле за-
вршниот испит; 

б) кои кандидати се упатени на поправен испит, 
по кои предмети и во!кој срок; 

в) кои (кандидати не го положиле испитот и се 
упатуваат да го повторат целиот испит по истекот 
на една година; ; 

г) на кои кандидати им е одложен испитот, по 
кој предмет и во кој срок; 

д) кои; кандидати се отстранети од испитот за-
што и за кое време. 

Овој 'записник го потпишува претседателот, пот-
претседателот, секретарот и сите членови на испит-
ниот одбор. 

Член 54 
Утврдените оценки од поедини предмети и пове-

дението на секој кандидат, како и конечното реше-

ние на испитниот одбор се внесуваат со букви и 
бројки од записникот во главната книга за заврш-
ниот испит. 

Член 55 
Директорот на школата е должен, најдоцна за 

14 дена по завршувањето на завршниот испит во се-
кој испитен срок, да достави препис од записникот 
од завршната седница на испитниот одбор, и извеш-
тајот за текот на испитот до советот за школство на 
народниот одбор на околијата и Советот за школ-
ство на НР Македонија. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 56 
Овој правилник влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во „Службен именик на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Др. 1437 
30 мај 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за школство на НРМ, 
П. Здравковски, с, р. 

122. 
На основа член 20 став 3 и член 26 став 1 од 

Законот за органите на управата на Народна Ре-
публика Македонија во врска со член 14 од Уред-
бата за стручни школи, Советот за школство на 
НРМ донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО СТРУЧНИТЕ 

УЧИЛИШТА СО ПРАКТИЧНА ОБУКА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Задача на завршниот испит во стручните учи-

лишта со практична обука е да се провери дали 
кандидатите имаат солидно теоретско и практично 
стручно и општо образование и знаења што се по-
требни за да можат самостојно да ги вршат рабо-
тите на квалификуван работник од занимањето и 
струката што ги изучувале. 

Член 2 
Завршен испит можат да полагаат кандидатите 

кои го свршиле завршниот клас на стручно учи-
лиште со практична обука и по поведение на за-
вршниот клас се оценети најмалку со оценка „до-
бар". 

Кандидат кој во годишното свидетелство од 
завршниот клас има по поведение оценка „лош" 
се допушта на полагање завршен испит со истекот 
на една година од завршувањето на класот. 

По исклучок од предниот став, Наставничкиот 
совет на училиштето во согласност со Советот за 
школство на народниот одбор на околијата, може 
да му одобри полагање на завршев испит на кан-
дидатот ако тој очевидно го поправи своето по-
ведение. 
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у 
Член 3 

Завршен испит кандидатот може да полага два 
пати како редовен а неограничен број пати како 
приватен. 

Член 4 
Завршниот испит се спроведува во два-испитна 

рока годишно и тоа: јунск и и августоески. 
Завршениот испит во јунскиот рок почнува на 

10 јуни а августовскиот на 25 август. 
По предлог на Наставничкиот совет на учили-

штето Советот за школство на народниот одбор 
на околијата по претходна согласност на Советот 
за школство на Народна Република Македонија 
може почетокот на завршниот испит во поедини 
испитни рокови да го одреди подоцна или порано 
ако за тоа има оправдани причини. 

Член 5 
Завршниот испит кандидатите го полагаат во 

училиштето во кое го свршиле завршниот клас. 
По исклучок и во оправдани случаеви, Настав-

ничкиот совет на училиштето може на кандида-
тот кој завршниот клас не го завршил во тоа учи-
лиште да му одобри полагање завршен испит ако 
со тоа се согласи Наставничкиот совет на учили-
штето каде кандидатот го завршил завршниот 
клас, 

Поправен испит по завршниот испит се по-
лага во училиштето во кое што кандидатот го за-
почнал полагањето на завршниот испит. 

Член 6 
Приватните канд,идати полагаат завршен испит 

заедно со редовните. 

II. ИСПИТЕН ОДБОР 

Член 7 
Завршниот испит се полага пред испитен одбор 

кој се образува при секое стручно училиште со 
практична обука. 

Испитниот одбор го именува Наставничкиот 
совет од редот на наставниците на училиштето кои 
предавале во завршните класови. 

Во училиштето каде бројот на кандидатите е 
над 75 може да се образуваат два испитни одбора 
ако има доволен број стручни наставници кои во 
завршниот клас ги предавале предметите што се 
полагаат на завршниот испит. 

Член 8 
Испитниот одбор го сочинуваат: претседател, 

потпретседател и потребен број членови испиту-
вачи за секој предмет што се полага на завршниот 
испит. 

Претседател на испитниот одбор е директорот 
на училиштето а за членови испитувачи се имену-
ваат наставници што во завршниот клас ги пре-
давале предметите што се полагаат на завршниот 
испит. 

Кога на завршениот испит присаствува прате-
ник на Советот за школство на Народна Република 
Македонија претседател на испитниот одбор е пра-
теникот, а потпретседател директорот на учили-
штето. 

Испитниот одбор има секретар кого го именува 
Наставничкиот совет од редот на наставниците на 
училиштето кои не се испитувачи. Секретарот го 
води записникот и администрацијата на испитниот 
одбор без право на одлучување. 

На претседателот, потпретседателот, членовите 
испитувачи и секретарот на испитниот одбор им 
се определуваат заменици од редот на наставни-
ците на училиштето. 

Член 9 
Испитниот одбор решава само на седници. 
Седниците ги свикува и со нив раководи прет-

седателот на испитниот одбор, а во случај кога тој 
е спречен негов,иот заменик. 

Работата на седниците и решенијата што се 
донесуваат на нив се полноважни ако се присатни 
сите членови на испитниот одбор. Во случај некој 
член на испитниот одбор да е оправдано спречен 
да присаствз^ва на седницата на негово место вед-
наш се повикува неговиот заменик. 

Решенијата се донесуваат со мнозинство гла-
сови. 

При еднаква поделба на гласовиге се смета 
дека е усвоен оној предлог за кој што гласал прет-
седателот. 

Член 10 
На испитувањето на завршниот испит може да 

присуствува наставник на училиштето кој не е 
член на испитниот одбор, претставник на школ-
скиот одбор и Советот за школство на околијата, 
но тие не можат на кандидатите да им поставу-
ваат прашања нити било како да влијаат во те-
кот на испитот. 

Кандидатите што се пријавиле за завршен ис-
пит можат да присуствуваат на испитот во вре-
мето кога тие не полагаат само со одобрение на 
претседателот на испитниот одбор. 

Член И 
Членовите на испитниот одбор не смеат да да-

ваат никакви податоци за работата на испитниот 
одбор ниту да ги соопштуваат било на кого диску-
сиите и решенијата н,а испитниот одбор. 

Секое, макар и најмало, нарушување на од-
редбата од претходниот став повлекува дисци-
плинска одговорност. 

III. ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ И ОДОБРЕНИЕ 
ЗА ПОЛАГАЊЕ 

Член 12 
За полагање завршен испит кандидатите под-

несуваат писмена пријава до директорот на учи-
лиштето каде што го завршиле завршниот клас 
во рок што ќе го определи тој. 

Со пријавата кандидатот ги поднесува свиде-
телствата за завршните класови, документ за оба-
вена феријална пракса и документ за местото на 
раѓањето. 

Член 13 
На својата прва седница, која се држи нај-

малку три дена пред почетокот на завршниот ис-
пит, испитниот одбор решава кои кандидати од 
тие што се пријавиле ќе бидат пуштени на испитот. 
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ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

5 а, Назив на позицијата О 
Износ 

во ООО дин, 5 о, Назив на позицијата Он о 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 2.923 средства 

2, Инвестиции во тек 25 1. Фонд на основните средства . . 2.923 

3. Издвоени средства и други инвес-
2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени средства и други инвес-
9.312 

инвестиции 
тициони средства 9.312 3. Разни фондови 11.383 

4. Долгорочен кредит за финансира-

В. Обртни средства ње на инвестициите В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 
4. Вкупни обртни средства . . . . 101.323 инвестициите 25 

В. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 105.500 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 16.713 8. Пасивни временски разграничувања 105 
5. Купувачи и други побарувања . . 16.713 8. Пасивни временски разграничувања 

в. Друга актива 465 В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 10.825 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива — 

7. Распоредена добивка . . . . . 10.113 Г. Финансиски резултат 
10.113 11. Добивка 10.113 

12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 140.874 . В К У П Н О : 140.874 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Издавачкото претпријатие „Култура" е фор-
мирано од ЦК СКМ во 1945 година, со задача да 
издава политичка, марксистичка и уметничка ли-
тература. До 1951 год. претпријатието беше план-
ски раководено од ЦК СКМ (економско финанси-
ско одделение). Во 1951 год. беше ставено под лик-
видација и помина под планско раководење на На-
родниот одбор на град Скопје. 

Издавачката дејност на претпријатието во 1956 
година се карактеризира со бројноста на издаде-
ните книги, разнообразноста на нивната содржина, 
квалитетот на нивната техничка опрема и др. Из-
давачкиот план на претпријатието за 1956 год. со-
држеше 35 набележени дела за издавање. Во те-

кот на годината претпријатието објави вкупно 25 
изданија. Со тоа е исполнет издавачкиот план со 
70%. Меѓутоа, во споредба со 1955 година издавач-
ката дејност е зголемена со 100%. 

Покрај издавачката дејност, претпријатието 
има и сопствена книжарска мрежа на територи-
јата на НРМ, која во 1956 год. се прошири" од 14 
на 16 продавници. Ангро-одделението многу повеќе 
го прошири својот обем на работата во однос на 
1955 година. 

Планираниот промет од 200,000.000 дин. е оства-
рен со 226,771.000 дин., односно планот е натфрлен 
со 13,38%. 

Бидејќи претпријатието од година на година се 
проширува, се појави потреба од магацински прос-
з и работни простории. За таа цел е изработен 
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елаборат за да му се одобри на претпријатието 
долгорочен кредит од Народната банка. 

Добивката од 10,112.808 дин. е распределена 
вака: 1. Републички фонд за унапредување на из-
давачката дејност 3,033.842 дин., 2. отстапен данок 
на добивката за инвестиционен фонд на претпри-
јатиево 2,022.562 дин., 3. законски обврски од до-
бивката 1,782.780 дин., на претпријатието за плати 
од добивката со придонес за социјалното осигуру-
вање и станбена изградба и за самостојно распо-

лагање 1,987.385 дин. и 4. за општествен Инвести-
ционен фонд на околијата и средства за буџет на 
околијата 1,286.239 дин. 

Остварените плати од цената на чинењето и 
платите од добивката исплатени се 100%?. 

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

(59) 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН ЗА ИНДУСТРИСКИ СТОКИ „ГРАДСКИ МАГАЗИН", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

5 а Назив на позицијата Си о 
Износ 

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

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 1.624 средства 
1.117 1. Фонд на основните средства . . 1.117 

- -
1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршените 

8. Издвоени средства и други инвес-
3.275 

инвестиции 507 
3.275 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
ње на инвестициите 

3.482 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 28.657 инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 26.819 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 

5. Купувачи и други побарувања . . 1.204 
8. Пасивни временски разграничувања 

5. Купувачи и други побарувања . . 1.204 
8. Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 562 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива . . . . . . . . . 1.701 

7. Распоредена добивка 737 Г. Финансиски резултат 

-
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

737 

В К У П Н О : " 34.925 В К У П Н О : 34.925 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Трговскиот дуќан за индустриски стоки „Град-
ски магазин", Скопје, е 'основан со решение на На-
родниот одбор — Скопје под бр. 7397 од 22ХП-1953 
година. 

Претпријатието се занимава со продажба на 
мало на следните видови стоки: текстил, конфек-
ција, машка и женска галантерија, китеа л ери ја и 
позамантерија. Планираниот промет од 139.009.000 
дин. исполнет со 164,000.000 дин!, односно е натфр-
лен со 18%. 

За постигнување на горниот промет претпри-
јатието се служеше со кредит од 26,819.000 дин. 
Снабдувањето со стока е вршено претежно од тр-
говските претпријатија на големо во Скопје. 

Коефициентот на вртењето на средствата во 
однос на минатата година е позголемок од 5 на 6,1. 
За постигнување на поголем промет и коефициент 
придонесе подобрата организација во набавка на 
стока, како по однос на нејзиниот квалитет така 
и во поглед, на асортиманот и усрдното залагање 
на целиот' колектив. 

Вкупниот приход во 1956 година изнесува 
10,269Д)00 дин. Од горниот приход се покриени ма-
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термалните трошоци и платниот фонд и останува 
добивка од 737.000 дин. Добивката е распределена 
спрема постој,ните прописи за завршната сметка 
за 1956 год. Побарувањата и обврските за 1956 год. 
се наполно ликвидирани. Застарени побарувања и 

обврски нема. Просечен број на персоналот изне-
сува 14, ученици 6, вкупно 20 

По однос на финансиската работа, во текот на 
годината се постигаше полна ажурност БОК ниго-
водствого и не се направени никакви финансиски 
прекршоци. (55) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПАМУЧНАТА ИНДУСТРИЈА „МАКЕДОНКА", ШТИП 

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

X о V а, Си хо 
Назив на, позицијата Износ 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 3.765.426.484 
2. Инвестиции во тек 2.559.056,076 
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 455.668.396 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . 1.648.498.767 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 665.188.589 
в. Друга актива 110.313.987 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка . . . . 
8. Загуба . . 9 I . с 0 . . . 

638.383.219 

В К У П Н О : 9.842.535.518 

^ о V 0-Си \о Назив на позицијата Износ 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

1.708.903.822 

2.056.522.662 
470.781.347 

2.179 800.068 

379.256.008 

1.793.034.028 
1.425.850 

10.086.546 

281.420.930 
322.921.028 

638.383.219 

9.842.535.518 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПАМУЧНАТА ИНДУСТРИЈА ,,МАКЕДОНКА'^, 

ШТИП ВО 1956 ГОДИНА 

Во текот на деловната 1956 год. памучната ин-
дустрија „Македонка", Штип, имаше редовен по-
гон (!предилницата со кончалницата) кој е пуштен 
уште во 1955 год. и опитен погон (јгкајачница) кој 
со опитно производство започна на 1-УП-1956 год. 

Редовниот погон — предилницата го исполни 
својот работен задаток со 106,4%. Опитниот погон 
го исполни својот задаток добро, така што беа про-
изведени 2.323 м2 ткаенини. Заедно со производ-
ството, опитниот погон ја изведуваше и монтажата 
на разбоите без учество на странски монтери. 

Капацитетот на користењето кај редовниот по-
гон во 1956 год. е 96%?. Тоа преставува максимал-
но користење. 

Останатите дејности на претпријатието оства-
рија соответни резултати кои се совпаѓаат со ос-
новната дејност. 

Од пуштањето на ткајачницата во редовен по-
гон н,а 1-1-1957 год. бруто продуктот на претприја-
тието ќе се зголеми за 50% или бруто продуктот 
за 1957 год. 7.355.783.000 дин. ! 

Рентабилноста на претпријатието се согледува 
во тоа што на 100 дин. производ, произлегува 32 
дин. вишок на труд, а н,а 1 дин. амортизација 8 86 
дин. вишок на труд. Тоа јасно зборува дека прет-
пријатието е солидно економски поставено, така 
што, во границите на рентабилитетот, може да го 
намали производството за 41%, за да се намалат 
продажните цени на 17%?, или да се зголемат тро-
шоците при исти продажни цени на 22%?. 

Продуктивноста на трудот во предилницата ќе 
ја споредиме со минатите години, за да се согледа 
високата економска оправданост на претпријатието. 

Производството во грамови по вретенски саат, 
пресметано на база Нм 34 основа, се движи: 

1954 год. 16,15 грама по вретенски саат 
1955 год 18,20 грама по вретенски саат 
1956 год. 19,04 грама по временски саат кое пре-
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ставува и надминување на југословенскиот просек 
кој изнесува 17 грама по вретенски саат. 

Продуктивноста кај опитниот погон ја споре-
дуваме со почетокот и крајот на опитното про-
изводство. Додека во јули 1956 год. имавме 4,37 мл. 
по едно лице, во декември 1956 год. имавме 5 67 мл, 
или 129,7% зголемување. 

Постигнатиот"' резултат во ткајачницата пока-
жува знатен напредок на овој млад погон, во кој 
се школуваат идни текстилци, а пред се инду-
стриски работници. 

Бројната состојба на запослените во претпри-
јатието е 1.743 лица. Од овој број на службеници 
отпаѓаат 152, а на работници 1.591 или 8,62% спре-

А к т и в а 

Ѕ а, Назив Он о 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства . . . . . . . 42.917 
2. Инвестиции во тек 53.281 
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 9.081 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 21.504 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 2.970 
6. Друга актива 750 

Г. Финансиски резултат , 

7. Распоредена добивка 2.437 
8. Загуба -

В К У П Н О : 132.940 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Стопанството „Речица" е регистрирано на 1-1-
1952 г. Основна дејност на стопанството е семепро-
изводство. Во стопанството се застапени произ-
водните гранки и тоа: ратарство, сточарство, гра-
динарство и лозаро-овоштарство. Земјишниот фонд 
на стопанството изнесува 400 хектара, од кои 80 ха 
лозје. Во текот на годината стопанството има на-

ми 91,38%?, или пак на 10,6 работника — 1 служ-
беник. 

Од вкупно произведените 4.175 тони предиво, 
продадени се 3.891 тони или 93,2%?, а од вкупно 
произведени 2.329.764 м. тканини, на домашниот 
пазар се пласирани 424.214 м, а на странскиот па-
зар 1.432.297 м. или 79,43%? се продадени ткаенини 
од произведената количина. 

Општо земено, претпријатието во 1956 год. по-
кажа голем успех како во исполнувањето на план-
скиот задаток така и во однос на организацијата 
и изградбата на другите погони, а што најдобро се 
согледува преку остварениот финансов резултат. 

(47) 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 27.319 
2. Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 15.598 
3. Разни фондови 11.372 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 53 281 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите — 
Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 18.791 
7. Фонд на обртните средства . . . . 80 
8. Пасивни временски разграничувања -

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 3.116 
10. Друга пасива ^ 

Г. Финансиски резултат 
И. Добивка 2-437 

12. Покритие на загубата "" 

В К У П Н О : 132.940 

бавено 80 крави (Монтофонска раса) така што се-
га вкупнот капацитет во краварството изнесува 104 
молзни крави. 

Стопанството во текот на годината има при-
поено основни средства, земјишта и друго од бив-
шото стопанство „Дренак", — Куманово. 

Планираниот бруто-продукт на стопанството за 
оваа година изнесуваше 53,000.000 дин., остварен е 
приход 49,367.657 ди,н. Планот беше потфрлен по-
ради тоа што во текот на годината стопанството 

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

на ден 31-ХП-1956 година 

на позицијата Износ 
во ООО дин. 

к о О) о. СХ о Назив на позицијата 
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им остапи извесна површина во износ од 20 ха. на 
други стопански организации. Платниот фонд за 
оваа година изнесува 10,117.000 дин. а плати над 
тарифен правилник се исплатени 571.000 дин. 

Стопанството во текот на годината имаше добра 
организација на работа, а поради припојување на 
двете стопанства („Дренак" и „Речица") имаше 
можност да направи заштеда во трошоците, а име-

но режиски. Тоа придонесе да се оствари добивка 
во износ од 2,437.000 дин. Од остварената добивка 
по решение на работничкиот совет се исплатени 
плати над тарифниот правилник во висина од ед-
номесечна плата. Покриена е загубата од 1955 год., 
а остатокот е внесено во фондот за самостојно 
располагање. (54) 

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

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

5 Ѕ. Назив на позицијата О. \о 
Износ 

во ООО дин. 2 си Назив на позицијата О, о 
Износ 

во ООО дин. 

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

77.571 средства 
1. Основни сре-дства 77.571 

,1. Фонд на основните средства . . 1. Основни сре-дства 
36.603 ,1. Фонд на основните средства . . 77.571 36.603 2. Долгорочен кредит за довршените 

77.571 

3. Издвоени средства и други инвес-
442.799 

инвестиции — 

тициони средства 442.799 3. 
4. 

Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње на инвестициите 

464.226 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

12.942.286 инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

36.603 
4. Вкупни обртни средства . . . . 12.942.286 инвестициите 

В. Извори на обртните средства 
36.603 

В. Средства во пресметка и друга 
о 6. Банка — кредит за обртни средства 12.109.345 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . . - -

5. Купувачи и други побарувања . . 
8. Пасивни временски разграничувања 5.210 

5. Купувачи и други побарувања . . 453.447 
Пасивни временски разграничувања 

в. Друга актива 283.245 В. Извори на средствата во пре-
в. Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 1.541.692 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 1.304 

680.300 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 680.300 
12. Покритие на загубата -

В К У П Н О : 14 916.251 В К У П Н О : 14.916.251 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МАКЕДОНИЈА" -

СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА 

Во вкупниот извоз на тутун на ФНРЈ за 1956 
год. ова претпријатие учествуваше со 55,33%? а во 
вредност со 60%. 

Претпријатието во почетокот на годината рас-
полагаше со 5,622.875 кгр. тутун како преодна за-
лиха бер. 1954 и 1955 год. Во текот на 1956 год. се 
откупени од претпријатијата за обработка на тутун 
во НР Македонија 6,122.733 кгр. тутун. Сите от-

к у п н и тутуни, заедно со залихиве, образујват 
фонд од 11,745.6(08 кгр, Преземените тутуни за из-
воз за сметка на претпријатието за обработка на 
тутун во Македонија изнесуваат количински 
5,'002.128 кгр. Од тоа во текот на 1956 год. се реа-
лизирани до крајот на годината 10,572.372 кгр. ту-
тун во вредност од 7,654. 335.207 динари во пре-
сметковен курс, од кои 5,570.244 кгр. во вредност 
по пресметковен курс 4.038.426.900 дин. за наша 
сметка и 5,002.128 кгр. во вредност по пресметковен 
курс 3.615.908.307 дин. за сметка на претпријатието 
за обработка на тутун во НР Македонија. 
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Пласманот на тутун на реализираните партиди 
од 7.654.335.207 девизни денари, кгр. 10,572.372 е во 
следните земји: САД, Франција, СССР, Германија, 
Египет, Полска, Италија, Кина, Шведска, Унгари-
ја, Белгија, Чехословачка и Холандија. 

По донесувањето на билансот не останаа ни-
какви неликвидирани обврски спрема опшестве-
ната заедница. Своите побарувања претпријатието 
навреме ги наплати. (85) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ФУРНАЏИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЖИТО-ЛЕБ", ШТИП 

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

ч о 4) О, а, о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

б. Купувачи и други побарувања . . 
б. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

356 

1.264 

2.757 

1.492 

2.616 

8.485 

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

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите . 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

356 

1.264 

2 483 

1.766 

2.616 

8.485 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Фурнаџиското претпријатие „Жито-леб" — 
Штип е основано по решение на Градската општи-
на на 29-У1-1954 год. бр. 7621/54. 

Претпријатието отпочна со работа на 1-УП-1954 
год. и е регистрира,но пред Окружниот стопански 
суд во Шоип под бр. 95/54 од /10-1-1955 год, 

Претпријатието е основано како занаетчиско 
претпријатие за производство и продажба на леб 
и бели печива како и за вршење на маалски ус-
луги. 

Претпријатието брои 58 работника и службе-
ника (од тоаг 5 службеника и 52 работника и 1 
ученик во стопанството). 

Работничкиот совет на претпријатието брои 14 
члена (1 службеник и 13 работника). Тој има одр-
жано вкупно 15 состаноци, на кои е дискутирано 
околу самата работа на претпријатието, за квали-
тетот на лебот и белите печива, хигиена и др. 

Претпријатието во 1956 год. има постигнато за-
доволителни резултати, иако работи со мал кредит 
од 2,300.000 дин. Во 1955 год,, реализира 68,285,271 
дин. и постигна добивка 2,620.714 дин. а во 1956 год. 
има реализирано 90,062.755 дин. и добивка од 
2,616.482 дин. Зголемувањето на реализацијата и 
добивката во претпријатието се резултат на пого-
лемото залагање на работниот колектив и на про-
ширувањето на работата во претпријатието, (46) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, КУМАНОВО 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

2 о, Назив на позицијата 
си о 

Износ 
во ООО дин. 5 о, Назив на позицијата 

ОЦ о 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 

3. Издвоени средства и други инвес-
тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

349.150 
1 497 

72.279 

28.389 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 

В. Извори на обртните средства 

308.472 

40.688 
92.206 

1.497 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

В. Купувачи и други побарувања . . 216.651 
233.930 

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

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

258.415 
137 

1.008 

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

Друга пасива 
308 

119.175 
412.752 Г. Финансиски резултат 

11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

412.752 

В К У П Н О : 1.314.658 В К У П Н О : 1.314.658 

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

КУМАНОВО ВО 1956 ГОДИНА 

Во 1956 година претпријатието (обработуваше 
тутуни! од реколтата 1955 година. Откупена е су-
ровина 1608 тони за 305,876.550 дин. или средно по 
191 дин. Оваа реколта по квалитет е една од нај-
лошите за последните 10 години. Затоа е формира-
на толку ниска откупна цена, што обуслови и про-
дажната цена да биде сразмерно помала од порано 
постигнатите цени. Еден дел од долнокачествените 
тутуни се продадени на нови странски купувачи 
по прилично добри! цени, па и добивката е испол-
нета со 117,7%. 

По обработка на наведената количина е до-
биен финален продукт од 1504 тони и заедно со 
пренесената залиха од 1955 година 41 тона, во 1956 
год. сме располагале со 1.545 тона финален про-
дукт. Сета количина е продадена, и тоа: 829 теши 
за извоз и 716 тони за домашни фабрики. 

Планираната средна продажна цена за 1 крг. 
беше 1.300/дин., а е постигната 1,397 дин. 

Од Постојаните проблеми, најважниот — из-
градба на зграда и опрема за фермзавод е решен. 
Фермзаводот е пуштен во погон со полн капацитет 
на 1-1-3956 год. Времено е решено и прашањето на 
експлоатација на модерната капалница со направа 
на привремена шахта, додека не се направи град-
ска канализација. 

За другите проблеми (лифтови), климатизација 
и вентилација, транспортни колички, манипула-
ционен инвентар и др.) преземени! се потребни мер-
ки за решение. Изработени се проекти, одобрена! 
програма и поднесено барање за кредит до Јуто-
банка. Има голема веројатност набрзо да се одобри 
кредит за оваа реконструкција и претггриј атието 
да ја отпочне новата сезона со сосем подобрени 
технички и хигиенски услови, што секако ќе при-
донесе за зголемување на продуктивноста. ((78) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Касапско колбасичарското претпријатие „Кај-
макчалан" во Битола е основано со решение на 
Народниот одбор на општината — Битола бр. 5856 
од 1-1У-1954 г. како занаетчиско претпријатие за 
промет на мало со свои пет продавници и две ра-
ботилници. 

Во текот на 1956 год, во претпријатието про-
сечно беа запослени 28 работници и 7 службени-
ци, како и 3 ученици во стопанството. Од овој број 
2 се висококвалификувани службеници, 16 квали-
фикувани работници и 5 службеници. 8 полуква-
лификувани и 4 неквалификувани работници. 

Во текот на 1956 год. претпријатието изврши 
набавка на суровини и помошни материјали во 
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вредност од 49,674.450 дин., додека пак во овој пе-
риод оствари промет во износ од 60,325.674 дин. Од 
оваа сума 57,896.470 дин. се на име материјални 
трошоци со придонеси, како и 2,429.204 дин. на име 
добивка. 

Обврските спрема добавувачите како и поба-
рувањата од купувачите, главно, навреме се изми-
рувани. 

Во текот на 1956 год. претпријатието користе-
ше 1,570.000 дин. постојани обртни средства и 
1,000-000 дополнителни или просечно користеше 
кредит во износ од 2,319.002 дин. Претпријатието 
спрема тоа располагаше со доволни парични сред-
ства за извршување на планот. 

Споредувајќи го годишниот план за 1956 год. 
со извршувањето, се гледа дека планот во 1956 год. 
е исполнет со 100%?, како и останатите инструмен-
ти по планот. За ова исполнување на планот при-
донесе и снабдувањето на пазарот со жива стока 
во 1956 гбд. која задоволувања, а исто така и снаб-
дувањето од селските задруги. 

През 1956 год. на работниците и службениците 
редовно им се исплатувани заработите во полн 
износ како и плати од добивката. 

Со ваква работа претпријатието е рентабилно 
и на крајот на годината покажа актива и пасива 
во износ од 10,428.732 дин. (19) 

Б И Л А Н С 
НА КАСАПСКО КОЛЕА СИЧАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „К А ЈМ АКНА ЛАН", БИТОЛА 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

3 Назив на позицијата IX о 
Износ 

во ООО дин. 2 о, Назив на позицијата 0-4 О 
Износ 

во ООО дин. 

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

2.048 
средства 

1. Основни средства 2.048 
средства 

1. Основни средства 
1. Фонд на основните средства . . 1.761 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции 104 
853 3. Разни фондови " 664 

4. Долгорочен кредит за финансира-
ње на инвестициите -

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 3.962 инвестициите 183 4. Вкупни обртни средства . . . . 3.962 инвестициите 183 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 3.360 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . -

1.112 
8. Пасивни временски разграничувања 76 

6. Купувачи и други побарувања . . 1.112 
В. Извори на средствата во пре-6. Купувачи и други побарувања . . В. Извори на средствата во пре-

в. Друга актива сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 1.827 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива -

7. Распоредена добивка 2.453 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба 2.453 8. Загуба 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 10.428 В К У П Н О : 10.428 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНОТО ЗАДРУЖНО ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕ „СЕМЕ ВАРДАР" ЗА 1956 ГОДИНА 
Основен задаток на претпријатието во оваа де-

ловна година беше да ја прошири својата дејност 
и развие поголема активност во популаризирање-
њето и употребата на квалитетни семенски матери-
јали и правилна примена на сите агротехнички 
мерки за постигнување на подобри приноси во 
земјоделието. За таа цел тоа навреме го обезбеди 
нужното производство! и набавката на одделни 
материјали и хемиски средства, и се грижеше ис-
пораките да остануваат предвреме. Тоа нешто овоз-
можи во голема мерка да се изврши пролетната 
и есенската сеидба навреме. 

Покрај горниот задаток, претпријатието успеа 
во голема мерка да се опреми со разни машини 
за современо -обработување и преработување на 
семенски стоки. Со правилна организација прет-
пријатието не дозволи да поскапуваат артиклите. 
При тоа се водеше сметка првенствено да се снаб-
дуваат одделни околии од месните извори, а при 
недостиг се снабдуваа од други места, без да се 
нарушуваат осетно определените цени. 

И покрај ред објективни потешкотии, претпри-
јатието постигна извонреден финансиски резултат 
постигнувајќи реализација од 344.760.761 дин. со 
што го натфрли поставениот финансиски план за 
околу 150.000.000 динари. (77) 
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Б И Л А Н С 
НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНО!^ ЗАДРУЖНО СЕМЕ ИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЕМЕ ВАРДАР" СКОПЈЕ 
А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

5 а, Назив на позицијата (X о 
Износ Ѕ 2. Назив на позицијата си о Износ 

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

1. Основни средства 

3. Издвоени средства и други инвес-

32.810 
3.906 

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

инвестиции 

32.810 

3.906 
тициони средства 9.182 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
ње на инвестициите 

16.133 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 6.573 инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

149.837 

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

91.020 
94.648 

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

сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 33.599 

Г. Финансиски резултат 1П- Друга пасива 1.854 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

18.283 

В К У П Н О : 256.422 В К У П Н О : 256.422 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИ ЈАТИЕ „БОР", КИЧЕВО 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

2 а Назив на позицијата Си \о 
Износ 

во ООО дин. 5 о, Назив на позицијата Си о 
Износ 

во ООО дин. 

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

1.067 
средства 

1. Основни средства 1.067 
1. Фонд на основните средства . . 1.067 

2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции -

тициони; средства 2.002 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 

4.519 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

13.809 
инвестициите — 

4. Вкупни обртни средства . . . . 13.809 
Б. Извори на обртните средства 4. Вкупни обртни средства . . . . Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 25.500 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 
1 

17.159 
51 

8. Пасивни временски разграничувања 1 
5. Купувачи и други побарувања . . 17.159 

51 
В. Извори на средствата во пре-

б. Друга актива 

17.159 
51 сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . , 3.001 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 

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

12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 34.088 В К У П Н О : 34.088 



Стр. 10 - Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА НРМ 29-УШ-1957 

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

КИЧЕВО ВО 1956 ГОДИНА 

Како новоосновано претпријатие, со почеток 
на работата од 1-1Х-1955 год. има постигнато во 
1956 год. доста добри резултати. 

Основна гранка му е трговија на големо со 
градежен, горивен и огревен материјал. 

Предвидениот план на прометот изнесува 
120.000.000 дин., а се остварени 196.000.000 дин. или 
за 63% повеќе. Постигнатиот резултат во работата 
се должи на тоа што прометот беше проширен вон 
од Кичево. 

Остварената разлика во цени во извештај ната 
година изнесува 13,328.000 дин. Сите трошоци се 
покриени, а платниот фонд, односно процентот да-
ден за формирање на платев фонд, не е остварен. 

Платите по тарифниот правилник се остварени и 
100% исплатувани секој месец. 

Спорни и ненаплативи побарувања нема. Об-
врските кон добавувачите и општествената заедни-
ца се навреме исплатувани.. 

Просечната залиха на материјали се движеше 
околу 11,000.000 дин. Некурентни стоки по мага-
цините немаше. Снижување на цени за сметка на 
резервниот фонд или на фондот за самостојно рас-
полагање немаше. 

Блокирање на сметката во Народната банка 
през годината немаше. Книговодството во секое 
време беше ажурно, а финансиската работа ус-
пешно се одвиваше. 

Во текот на извештајната година притприја-
тието набави основни средства во износ од 550.000 
дин. од своите фондови. (52) 

А к т и в а 

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

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

о 
2 О. Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
О 

Си \о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 98.763 
2. Инвестиции во тек 75.965 
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 61.401 

225 397 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 88.807 
в. Друга актива 154.239 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

161.713 

В К У П Н О : 866.282 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

98.760 

70.700 

14.035 

61.930 

203.558 

253.982 
1.604 

161.713 

866 282 

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

КОЧАНИ ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието располага со основни средства 
со вкупна набавна вредност од 146.462.000 дин. од 
кои залихи од 1955 год. за вредност од 145.606.000 
дин. и набавени во 1956' год. за вредност од 856.000 
динари, 

Просечно користените обртни средства во 1956 
год. изнесуваат околу 198,000.000 динари, од кои 
за постојани обртни средства 21,108 000 дин. 

Издвоени средства кај Народната банка заедно 
со заемот на Федерацијата претпријатието има 
околу 61,400.000 динари. 

Претпријатието има во изградба фермзавод со 
модерна работилница за кој има потрошено околу 
75 милиони динари. Заводот не е уште довршен, а 
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ниту пак може да се доврши поради недостиг на 
на инвестициони средства. За изградба на овој об-
јект неколку пати е ста ротирано на конкурс за ин-
вестиционен заем, но е одбивано. Ако овој ферм-
завод би се довршил, претпријатието^ би заште-
дило годишно до 15 милиона динари материјални 
трошоци за вонсезонска ферментација со испра-
ќање на тутуни во други тутунски претпријатија. 

Во текот на 1956 год. вредноста на реализаци-
јата изнесува околу 830 милиона динари, од која 

во поголем дел за извоз преку извозното претпри-
јатие „Македонија" во Скопје. 

Од остварената добивка со расподелба на 
вкупниот приход во износ од околу 161,713.000 дин. 
се издвоени за плати над платите по тарифниот 
правилник, заедно со придонесот за социјално оси-
гурување и придонесот за станбена изградба износ 
од 3.060.000 динари и за средства за самостојно 
располагање износ од 6,759.000 динари. Остатокот 
од добивката е распределен спрема постојните за-
конски прописи. (73) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА КИЛИМИ И ЈАМБОЛИИ ВО БИТОЛА 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

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

к о V О. Он ^ Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

2.081 
2.215 

5.876 

12.596 

5.134 

481 

В К У П Н О : 28.383 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

2.081 

5.623 

2.215 

16.350 

4 

1.629 

481 

В К У П Н О : 28.383 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА 

КИЛИМИ И ЈАМБОЛИИ, БИТОЛА ВО 1956 ГОД^ 

Претпријатието е основано во 1946 година со 
решение ма Президиумот на Народното собрание 
На НРМ бр. 3804. Регистрацијата е извршена од 
страна на НО на градската општина — Битола под 
бр. 19/1948 год., а кај Окружниот стопански суд 
во Битола со решение бр. 467/55 год. со дејност: 
изработка на килими и дифтици и други произ-
води од оваа бранша. 

Во текот на 1956 год. претпријатието броеше 
просечно 39 работници и службеници, од кои ра-

ботници 30, а службеници 9 заедно со помошниот 
персонал и тоа: 14 квалификувани и 16 полуква-
лификувани работници, 2 високо-стручни службе-
ници, 4 ср е дно-стру чии и 3 нижестручни службе-
ници. Во текот на годината во претпријатието беа 
запослени 17 ученици-чки во стопанството. 

Работничкиот совет брои 15 члена, меѓу кои 
11 работници и 4 службеници, сите квалифику-
вани. Поглавни прашања што ги разгледувал ра-
ботничкиот совет во текот на годината се: рабо-
тата во претпријатието,, производен план, норми, 
квалитет и асортиман на производите, пласман, 
преориентација, ХТЗ, работна рака и сл. През го-
дината се одржани 19 состаноци. 
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Главна пречка за правилното одвивање на ра-
ботата во претпријатието во текот на годината 
беше пренесената залиха во износ од 8,701.000 дин. 
од 1955 год. Во поголем дел некурентни и слабо 
квалитетни дифтици. Претпријатието беше при-
нудено да изврши намалување на цените на овие 
производи. На тој начин до крајот на годината ја 
намали залихата на околу 65%?. Со суровини (вол-
на) во поголем дел претпријатието се снабдува од 
Фабриката за кожи во градот преку аукција. Но 
се јавуваат тешкотии за нормално работење, би-
дејќи не секогаш Фабриката пријавува волна на 
аукција, или пријавува мали количини. И остана-
тите претпријатија не секогаш пријавуваа волна 
која одгавара на нашите потреби. Така се идеше 
до застој во производството на предиво. Кредитот 
во текот на годината ни беше намален за 3,000.000 
дин. Тоа се одрази негативно на работата на прет-
пријатието, кое не беше во состојба да одржува 
нормални залихи на суровини, а оттаму и стандар-
ден квалитет на предивото. 

Претпријатието имаше основни средства во по-
четокот на 1956 год. во вредност од 15,592 466 дин. 
Беа отпишани за вредност од 13,100.748 дин. Се-
гашната вредност на основните средства изнесува 
2,491.718 дин. Во текот на годината се набавени 
нови основни средства и се извршени поправки 
за вредност од 818.407 дин. Тие се финансирани од 
претпријатието: од амортизациониот фонд за инве-
стиционо одржување 465.187 дин., од инвестицио-
ниот фонд 231.636 дин. и од средствата за само-
стојно располагање 121.584 дин. Во текот на годи-
ната се продадени основни средства во износ од 
14.000 дин. така што сегашната вредност на основ-
ните средства изнесува на крајот на годината 
2,080.766 дин. а исправка на вредноста 12,522.856 ди-
нари. 

Споредувајќи ја набавната вредност на основ-
ните средства со сегашната тие се во 90%? аморти-
зирани. Со вакви основ,ни средства претпријатието 
оствари вкупен бруто-приход од 35,888.075 дин. и 
добивка од 384.601 дин. (82) 

Б И Л А Н С 

НА КРЗНАРСКО-КОЖДРСКОТО ПРЕТ 

А к т и в а на ден 31-ХП 

ПРИЈАТИЕ „ИЛИНДЕН", КУМАНОВО 

-1956 година П а о и в а 

5 о. Назив на позицијата Си О 
Изжос 

во ООО дин. 
^ о V О, си о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

1.217 
978 

903 

10.156 

2.766 

1.885 

17.905 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

инвестиции 
3. Разш! фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите . 
Б. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

1.217 

976 

978 

6.000 

3.624 
3.225 

1.885 

17.905 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА КРЗНАРСКО-КОЖАРСКОТО ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕ „ИЛИНДЕН" - КУМАНОВО ВО 1956 ГОД. 

Претпријатието е формирано на 2-1-1955 годи-
на, а со работа отпочна од 15-1-1955 година. Одо-
брено е неговото формирање од страна на НО на 
градската општина — Куманово со решение бр. 
4838 од 5-1-1955 год. Регистрирано е при Окруж-
ниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 775/55 го-
дина. Запишано е во регистарот на стопанските 
организации при Судот на стр. 775, под рег. бр. 755. 
Поради настанатите промени во претпријатието, 
повторно е пререгистрирано на 23-111-1957 година 
при Окружниот стопански суд во Скопје Фи бр. 
175/57 година на страна 323, рег. бр. 113. 

Претпријатието се занимава претежно со пре-
работка на кожи, ракавичарска изработка и из-
работка на крзнарски производи. 

Во текот на 1956 година претпријатието рабо-
теше со добивка. Има остварено вкупен промет од 
275,482.805 дин. Меѓу активата и пасивата на би-
лансот односот е 17,905.730 дин. Остварена е до-
бивка од 1,995.465 дин. Добивката е распределена 
спрема инструментите од Сојузниот општествен 
план за 1956 год. 

Во претпријатието работат 30 лица: 4 службе-
ника, 5 висококвалификувани, 11 квалификувани, 
10 полуквалификувани и неквалификувани работ-
ници. 

Со суровина претпријатието се снабдуваше ис-
клучиво преку аукциско место во Белград. Суро-
вината што се доделува не може нашите потреби 
да' ги задоволува по обем, (58) 

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

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

5 о, Назив на позицијата Он О 
Износ 

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

во ООО дин. 

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

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

тициони средства 718 

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

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

539 

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите 

5. Други извори за финансирање на 
-

4. Вкупни обртни средства . . . . 
-

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

1.564 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актив? 

4.619 
6.846 

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

сметка и друга пасива 

Г. Финансиски резулта! 
9. Добавувачи и други обврски . . . 

10. Друга пасива . 
1.412 
8.668 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

1.340 
Г. Финансиски резултат 

11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

1.340 

В К У П Н О : 13.523 В К У П Н О : 13.523 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ФАБРИКАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ 

„ЕВРОПА", СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА 
Фабриката во своето работење през 1956 год. 

ги покажа следните резултати: 
Исполнето производство по количини: 

1. Бонбони: Ф 
сите видови шеќерни производи — 715 тона 

2. Чоколади — — — — — — — 96 тона 
Исполнето производство по финансиски пока-
затели: 

1. Бонбони - - - - - - Дин. 167,296.100 
2. Чоколади - - - - - - Дин. 77,293.0001 

Вкупно Дин. 224,289.100 
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Својот капацитет претпријатието го има кори-
стено през 1956 год, како што следува: капаците-
тот на бонбоните е користен со 77%?, а капацитетот 
на чоколадата е користен со 137%?, или користе-
њето на вкупниот капацитет е 81%?. 

Претпријатието имаше планирано да оствари 
добивка през 1956 год. 24,000.000 дин. а има оства-
рено 21,869.000 или 91%. 

Претпријатието ги продава своите производи, 
еден дел преку своите продавници и стовариштето, 

а поголемиот дел преку трговската мрежа низ 
цела Југославија. 

Во 1956 год. претпријатието беше добро снаб-
дено со1 суровини освен со какаовац со кој се снаб-
дуваме преку увоз, а нам ни се доделува опреде-
лен процент од вкупно увезената количина. 

Побарувањата на претпријатието на ден 31-ХП 
1956 гд. изнесуваа нешто повеќе од 25-дневно про-
изводство. 

Спрема констатацијата на комисијата, сите по-
барувања се исправни и постои документација за 
нивната наплативост, (36) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ОСТРОВО" 

на ден 31-ХП-1956 година 
СКОПЈЕ 

П а с и в а 

5 о. Нази^ на позицијата ех о 
Износ 

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

во ООО дин, 

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

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

51.299 
316 

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

инвестиции 

44.188 

7.111 
тициони средства 4.350 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
5 948 

В. Обртни средства 
ње на инвестициите . 

5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 22.396 инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

412 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка - кредит за обртни средства 23.594 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . -

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

9.783 
339 

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

сметка и друга пасува 

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

10. Друга пасива 
4.329 
2.901 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

5.681 

В К У П Н О : 94.164 В К У П Н О : 94.164 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ОСТРОВО" 

СКОПЈЕ, ВО 1956 ГОДИНА 
Остварувањето на планот за земјоделските 

производи се одвиваше под негативни елементарни 
непогоди, така што високото ниво на реката Вар-
дар поништи 2 хектара грашок, додека пак градот 
кој го зафати целото стопанство потполно ги уни-
шти семенските парцели, краставиците и тикви-
ците кои беа во полен род, ги уништи за 80%: до-
матите, пиперот и боранијата. Поради тоа не мо-
жеа да се остварат просечните приноси од мина-
тата година, иако се применуваа сите агротехнички 
мерки. Лозарско-овоштарското производство во 
1956 година, иако зафатено од град, даде видни 
резултати (кајси јата, пратката, јаболката, грозјето 
и други култури). 

Планираното производство на сточарски про-
изводи е повеќе остварено. Се постигна, просечно 
производство! на млеко од 1 крава 2.013 литра место 
2.000 литра, а кај свињите е постигнато поголемо 
производство: приплоден^ се 570 прастова место 
500 броја; во пчеларството се добиени 1.181 кгр. мед 
место 300 кгр. планирани. Тоа е резултат од до-
брите природни услови и селидбата на пчелите. 

Произведените производи стопанството ги има 
пласирано благовремено со поволни просечни цени, 
така што се постигнати видни резултати. Постиг-
ната е добивка во износ од 5,680.935 динари, која 
што сходно со постојните законски прописи е рас-
поредена на: 1. плати над тарифниот правилник 
со соодветни придонеси во износ од 4,000.000 дин., 
и 2. средства за самостојно располагање 1,680.935 
динари. (41) 
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Б И Л А Н С 

НА СЕРВИСОТ ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ „КАРАОРМАН", СКОПЈЕ 
А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

3 о. Назив на позицијата О. о 
Износ 

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

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 35.070 средства 
35.070 2. Инвестиции во тек 9.836 1. Фонд на основните средства . . 35.070 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени средства и други инвес-
30.557 

-

тициони средства 30.557 3. Разни фондови 29.918 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите — 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 
8.367 

4. Вкупни обртни средства . . . . 295.712 инвестициите 8.367 
4. Вкупни обртни средства . . . . 295.712 инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 526.192 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 

5. Купувачи и други побарувања . . 501.756 
8. Пасивни временски разграничувања 15.141 

5. Купувачи и други побарувања . . 501.756 
Пасивни временски разграничувања 

б. Друга актива 130 В. Извори на средствата во пре-б. Друга актива сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 257.151 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 1.222 

7. Распоредена добивка - Г. Финансиски резултат 

8. Загуба — 11. Добивка — 

12. — 

В К У П Н О ! 873.061 В К У П Н О : 873.061 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
СЕРВИСОТ ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ,.КА-

РАОРМАН" СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието е основано со решение неа 
Владата на НРМ, бр. 6397 од 14-УИ-1947 год. а со 
работа отпочна на 25-У1П-1947 година. 

Дејноста на претпријатието како трговија на 
големо е промет со разни градежни и железарски 
материјали, машини, уреди и други технички сто-
ки аа градежништвото. 

Првиот наш биланс за 1954 год. е објавен во 
„Службен весник на НРМ" во 1955 год. 

Набавката на стоки е извршена во вредност 
од 1.947.277.278 дин. а продажба (1реализација) од 
1.654.540.889 дин. со остварена позитивна разлика 
во цена 4,33%. 

Залихите на стоката на крајот на годината 
изнесуваа 292,736.389 дан. односно спрема минато-
годишните само 69%. 

Остварениот вкупен приход од 76,877.070 дин. 
е распределен: 9,82% на материјални трошоци и 
разни услуги, 40,19% интерес на кредитот за обрт-

ни средства, 3,12% на амортизација, 2,97%? интерес 
на основните средства, 0,02% за земјарина, 1,08% 
придонес за кадри, 13,65%с средства за резервен 
фонд, 2,69% за општествен инвестиционен фонд на 
општината 2,69%? средства за фонд самостојно рас-
полагање, 0,06%? за зголемен социјален придонес, 
0,06% надоместуваше за болувања до 7 дена и 
23,65%? остварени плати. 

Остварените плати се распределени: 53,21%? за 
плати на 78 работници и службеници и 3 ученика 
во стопанството, 2,28%; за премии, 3,90%? придонес 
— буџет од платите, 23,67%? придонес за социјално 
осигурување, 5,94%? придонес за станбена изградба 
и 11%? внесено во фонд за самостојно располагање. 

Побарувањата од купувачите и обврските кон 
добавувачите преку 73%? се регулирани до март 
1957 год. 

Сите обврски на претпријатието спрема оп-
штествената заедница ое намирени во целост и во 
законскиот срок. 

Од разгледувањето на билансот односно кла-
сификацијата на активата и пасивата се искажува 
следната положба: 
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П О Д Б И Л А Н С Актива Пасива 
В и ш о к 

П О Д Б И Л А Н С Актива Пасива 
Употребен Потекнува 

Основни и издвоени средства 75.463 73.335 2.108 -

Обртни средува 295.712 541.333 - 245.621 

Средства во пресметка и др. 501.886 258.373 243-513 -

Финансиски резултат - - - -

873.061 873.061 245.621 245.621 

(88) 

Б И Л А Н С 
НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЛЕБ И ПЕЧИВО „КРУШИНО", КИЧЕВО 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

3 а Назив на позицијата а, хо 
Износ 

во ООО дин. 2 а Назив на позицијата Оч \о 
Износ 

во ООО дин. 

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

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

тициони средства 

1.003 

1.539 

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

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

1.003 

1.477 

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите 

5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 1.346 инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

2.570 

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

3.664 
8. Пасивни временски разграничувања 

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

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

10. Друга пасива 
2.502 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

1.901 

В К У П Н О : 9.453 В К У П Н О : 9.453 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КРУШИ-

НО", КИЧЕВО ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на 1-УИ-1954 год. и 
располагаше со 35 работника, о службеника и 5 
ученика. Имаше 7 фурни и 6 продавници. 

Пописот на ден 31-ХП-1956 год. е извршен 
спрема постојните законски прописи и навреме е 
доставеа за работа. 

Претпријатието располагаше во почетокот на 
годината со основни средства на контото 060 — Ос-
новица за амортизација 1,595.912 динари. Во текот 

на годината се извршија разни промени, така што 
на 31-ХП- располагаше со 1,777.957 дин. Исправка 
на вредноста на конто 09 има 774.957 дин., а фонд 
за основни средства конто 90 со 1,003.018 динари. 

Обртни средства претпријатието користеше про-
сечно за цела година 2,653.376 динари. 

Промет, односно производство има направено 
во 1956 год. за 68,726.543 динари или исполнет е 
планот за 98%. 

Во 1956 година е остварена добивка 1,900.745 
дин. Таа е распределена спрема постојните про-
писи. (69) 
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Решението се објавува на огласната табла на учи-
лиштето. 

Против решението за недопуштање на заврш-
ниот испит одбиениот кандидат има право на при-
говор во рок од два дена од објавувањето на ре-
шението до Наставничкиот совет на училиштето. 
Наставничкиот совет е должен да донесе решение 
по приговорот пред започнувањето на завршниот 
испит 

Член 14 
Ако кандидатот што е пуштен на завршзн ис-

пит непосредно пред испитот или во текот на са-
миот испит се разболи тешко или по не-сои други 
важни причини биде спречен да дојде на испит 
или да го продолжи започнатиот испит должен е 
за тоа веднаш да го извести директорот на учили-
штето и да поднесе докази за своите наводи. 

Испитниот одбор, ако најде дека причините 
што го спречилз кандидатот се основани, ќе му 
одобри да полага односно да го продолжи испитот 
Е о истиот испитен рок. Во спротивно кандидатот 
се одбива од испитот до идната сесија и должен е 
да го полага целиот испит. 

Ако кандидатот, на кого му е одложен испитот 
за наредниот рок не дојде на испитот во тој рок, 
ќе се постапи по одредбите од претходните ста-
вови на овој член. 

Против решението за одбивање од испитот 
кандидатот има право на приговор до Наставнич-
киот совет на училиштето во рок од еден ден од 
приемот на решението. 

Оправдано одложениот испит ќе се смета за 
редовен испит на кандидатот. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА, СОСТАВ И ТЕК 
НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ 

Член 15 
Распоредот на завршниот испит го утврдува 

Наставничкиот совет на училиштето по предлог 
од директорот. 

Член 16 
Најмалку на 10 дена пред почетокот на завр-

шниот испит директорот на училиштето е должен 
распоредот да го достави до Советот за школство 
на народниот одбор На околијата кој, откако ќе 
ги прибере распоредите од сите подрачни школи, 
поднесува преглед на завршните испити на под-
рачјето на околијата до Републичкиот совет за 
школство. 

Советот на народниот одбор на околијата како 
и Републичкиот совет можат да го изменат распо-
редот на завршните испити по поедини школи. 

Член 17 
Завршниот испит се состои од практичен, пис-

мен и усмен испит и се изведува по истиот рас-
поред. 

а) Практичен испит 

Член 18 
Практичниот дел од испитот се полага во школ 

ската работилница или друга соодветна работил-
ница односно фабрика во присуство на испитниот 
одбор. 

Член 19 
На практичниот испит кандидатот изработува 

практичен задаток и дава нужни усмени појасну-
вања во врска со тој задаток. 

За практичен задаток на кандидатот му се дава 
да изработи еден или повеќе предмети односно, 
каде со оглед на природата на соодветното зани-
мање не е можна изработка на предмет од извр-
шување на некоја работа од соодветното занимање. 

При давањето на практичниот задаток испит-
ниот одбор треба да води сметка да след неговото 
изработување или извршување може да се оцени 
дали кандидатот е способен самостојно да ги врши 
работите од соодветното занимање. 

Со давањето на практичниот задаток испит-
ниот одбор истовремено го определува местото и 
рокот ЕО кој треба тој да се изработи. 

Член 20 
Практичниот задаток кандидатот го извлекува 

со ливче. 1 
Во поглед на составувањето на испитните лив-

чиња за практичниот испит и нивното извлеку-
вање важат одредбите од чл. 39 и 45 од овој Пра-
вилник. 

Член 21 
Практичниот испит со усмено го појаснување 

за секој кандидат трае најмногу 8 дена по 5 ра-
ботни саати дневно односно најмногу 40 работни 
саати. 

Член 22 
Поименично распоред на кандидатите за 

практичниот испит се утврдува на седница на ис-
питниот одбор спротив почнувањето на практич-
ниот испит и им се соопштува на кандидатите на 
денот на испитот а се истакнува на огласната 
табла на школата. 

Член 23 
По обавениот практичен испит испитниот од-

бор ги утврдува оценките по предлог на предмет-
ниот наставник. Оценките се утврдуваат со мно-
зинство гласови. 

Член 24 
Кандидат кој добие негативна оценка на прак-

тичниот испит се одбива на една година. 

Член 25 
По обавениот практичен испит, со сите канди-

дати, кандидатите што добиле позитивни оценки 
се допуштаат на писмен испит. 

б) Писмен испит 

Член 26 
Писмен завршен испит се полага од: 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Градежни конструкции — само во градежна 

струка. 
Изработувањето на секој писмен задаток трае 

најмногу 6 часа и секогаш се изведува пред плад-
не во два односно три дена едно по друго, без оглед 
на евентуалните празници. 
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Член 27 
Темата за писмениот испит ја определува ис-

питниот одбор на следниот начин: 
Спроти секој писмен испит предметниот на-

ставник му предава на директорот на училиштето 
6 теми од македонски јазик и по три задачи од 
математика и градежни конструкции. Пред пре-
давањето предметниот наставник е должен темите 
да ги затвори во- плик и затварањето да го овери 
со својот потпис. Директорот откако ќе го прими 
затворениот плик покрај потписот на предметнит 
наставник става школски печат и го чува на си-
гурно место. 

Утредента непосредно пред самиот почеток на 
писмениот испит испитниот одбор на седница го 
отвара пликот со предложените теми и една од 
овие ја одредува за задаток. 

Испитниот одбор може да не прими ни една 
од предложените теми односно групи задачи и да 
одреди нова тема односно група задачи што ќе ја 
утврди на истата седница. 

Во училиште со повеќе паралелки од Завр-
шниот клас каде што, два или повеќе наставници 
предаваат некој предмет што се полага на завр-
шниот испит темите ќе ги предложат тие спора-
зумно. За сите паралелки се одбира иста тема. 

Задаток што е работен во текот на учебната 
година не може да се даде како задаток за завр-
шен испит на крајот на истата учебна година. 

Член 28 
Темите и задачите на писмениот испит треба 

да опфаќаат: 
а) по македонски јазик: тема од општа природа 

во врска со поедини науки кои се учеле во учи-
лиштето. Темата треба да биде таква кандидатите 
да можат во неа да ја покажат својата писменост 
и познавање на фактите и да покажат зрелост во 
обработување на поставената тема, како и струч-
но знаење во колку истото е во врска со дадената 
тема; 

б) по математика: сите три задачи од матери-
јалот што е опфанат по програмата на сите кла-
сови во училиштето; 

в) во градежни конструкции: сите три задачи 
од материјалот што е опфанат по програм за сите 
класови на училиштето. 

Член 29 
Темите за писмените испити се држат во тај-

ност: Одредените задатоци за секој предмет од кој 
се полага писмен испит им се соопштуваат на кан-
дидатите на денот и во часот кога почнува писме-
ниот испит по д обичниот предмет. 

Секое прекршување на одредбите од претход-
ниот став, било директно или индиректно, повле-
кува дисциплинска одговорност и прекршителот, 
ако е член на испитниот одбор се исклучува од 
натамошната работа на испитниот одбор. Испит-
ниот одбор ако најде за потребно, може да го по-
ништи целиот писмен испит од дотичниот предмет 
и веднаш да одреди нов, спрема прописите на овој 
Правилник. 

Член 30 
Сите кандидати писмениот задаток го работат 

едновремено и по можност во иста просторија. 

Непосредно пред давањето на првиот писмен 
задаток, претседателот на испитниот одбор ќе им 
соопшти на кандидатите дека секој е должен да 
го работи својот задаток сосема самостојно, во ра-
ботата да не се слуиш со непозволеНи средства, 
другите да не ги вознемирува и ,ца не загледува 
во туѓа работа, дека можат да излегуваат од про-
сторијата во која се полага испитот само по одо-
брение на надзорниот наставник и дека не се по-
зволува излегување на два или повеќе кандид,ати 
истовремено. Исто така тој ќе ги упати кандида-
тите како ќе ги работат и ќе ги предаваат писме-
ните задтоци, сходно на одредбите од овој Пра-
вилник, и ќе им обрне внимание на последиците 
за нарушување на правилниот тек на испитот. 

Член 31 
Кандидатот кој ќе ги прекрши одредбите од 

претходниот член прво ќе се опомене за тоа и слу-
чајот ќе се внесе во записник. Во повторен случај 
кандидатот се отстранува од испитот и губи право 
на понатамошното полагање во тој испитен рок, 
со тоа што целиот испит може да го полага во 
идниот испитен рок. 

Исто така се отстранува од испитот и се упа-
тува да го повтори целиот испит во идниот испи-
тен рок и кандидатот за кого на самиот писмен 
испит или непосредно по него се утврди дека пре-
пишал туѓ задаток односно својот задаток го дал 
на друг да го препише или се послужил со други 
непозволени средства како и кандидат кој ќе ја 
прекине работата на писмениот испит и без одо-
брение на надзорниот наставник ќе ја напушти 
испитната просторија. 

Решението за отстранување од испитот по 
претходните ставови од овој член го донесува ис-
питниот одбор по предлог на предметниот или над-
зорниот наставник односно прегледувачот на пис-
мениот задаток. Против ова решение кандидатот 
нема право на жалба. Решението се забележува 
на грбот на свидетелството од завршниот клас. 

Член 32 
За потешки повреди на одредбите од овој Пра-

вилник, како и за непристојно поведение во текот 
на испитот, испитниот одбор може кандидатот да 
го отстрани од полагање завршен испит за една 
година. Решението за отстранување се забележува 
на грбот на свидетелството за завршниот клас. 

Против одлуката за отстранување по предниот 
став кандидатот има право на жалба до Наставнич-
киот совет на Школата во рок од три дена од денот 
на соопштувањето на одлуката за отстранување. 
Решението на Наставничкиот совет е конечно. 

Член 33 
Писмениот испит се полага под надзор на прет-

седателот и предметниот наставник и двајца други 
членови на испитниот одбор, така што за цело 
време на изработувањето на писмениот задаток 
мора да присаствуваат најмалку тројца од нив. 

Член 34 
Кандидатот си донесува за писмениот испит 

потребна хартија и мастило. Задатокот може да се 
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работи на концепт или веднаш да се пишува читко 
- на левата половина од свиткан табак. 

Во почетокот на испитот, пред да им се даде 
на учениците задатокот, надзорниот наставник, ќе 
му завери со Ш К О Л С К И О Т печат потребен број праз-
ни полутабаци на секој кандидат. 

Штом ја сврши кандидатот ја предава рабо-
тата заедно со евентуалниот концепт на еден од 
надзорните наставници. Наставникот го прошива 
задатокот, секој негов полутабак го заверува со 
школскиот печат, проверува дали е задатокот пот-
пишан и потоа на него и во записникот го убеле-
жува часот и минутот кога е задатоког предаден. 

Ако кандидатот до определеното време од овој 
Правилник не го сврши задатокот, го предава тоа 
што го изработил. 

Член 35 
По истекот на определеното време за израбо-

тување на задатокот, предметниот наставник ги 
прима сите задатоци за прегледување и приемот 
го потврдува со својот потпис на записникот. 

Член 36 
Задачите најпрво ги прегледува, поправа и 

оценува предметниот наставник. Оценките мора 
да бидат образложени и потпишани а се даваат 
само во цели броеви испишани со букви. 

После предметниот наставник писмените за-! 

датоци ги прегледуваат уште два члена на испит-
ниот одбор, од кои барем едниот треба да биде 
стручњак по дотичниот предмет. 

Ако во испитниот одбор нема друг стручњак 
за некој предмет осим предметниот наставник, за 
прегледувани се зимаат од редот на замениците, 
во кој случај тие присуствуваат на седмицата на 
испитниот одбор за оценување на писмените за-
датоци како полноиравни членови. 

Двата прегледувана со своите потписи ќе по-
тврдат дали се согласни или не со предложената 
оценка. Во случај да не се согласуваат треба да го 
образложат своето мислење и да предложам 
оценка. 

Дефинитивната оценка ја утврдува испитниот 
одбор на седница. При оценувањето се зема во 
обзир стилот и правилноста на јазикот секаде каде 
што е тоа молено. Утврдените оценки во цели 
броеви се внесуваат во записникот со цифри. 

Сите писмени задатоци се чуваат во школската 
архива најмалку 5 години. 

Член 37 
На устен испит се пуштаат сите кандидати без 

оглед на тоа дали на писмениот испит добиле слаба 
оценка по некој предмет. 

в) Устен испит 

Член 38 
На усниот испит се полагаат, по струки, овие 

предмети: 

а) Градежна 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Градежни конструкции 
4. Градежни материјали 

б) Метална 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Механичка технологија 
4. Машински елементи 
При рударското училиште место машински 

елементи се полага машинска енциклопедија. 

в) Автомеханичарска 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Мотори и моторни возила 
4. Машински елементи 

г) Електро 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Електрични машини 
4. Електрични инсталации и мрежи 

д) Рударска 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Рударство 
4. Машинска енциклопедија 

е) Текстилна 
1. Македонски јазик 
2. Математика 
3. Технологија на предењето 
4. Технологија на ткаењето 
5. Технологија на боењето и апретура. 

Член 39 
Списокот на прашањата за усмениот испит го 

составува предметниот наставник спрема настав-
ниот програм за сите класови и од него прашањата 
ги распоредува и препишува на чисти и еднооб-
разни ливчиња. На секое ливче се пишуваат по 
3 прашан,а. 

Бројот на ливчињата мора да биде најмалку 
за 5 поголем од бројот на кандидатите. Ако е бро-
јот на кандидатите помал од 30, бројот на ливчи-
,њата треба да биде најмалку 35. 

Списокот на прашањата и ливчињата, испит-
ниот одбор ги прегледува и одобрува на првата 
седница. 

Прегледаните и одобрените ливчиња предмет-
ните наставници ги предаваат на претседателот на 
испитниот одбор на чување во запечатен плик. 

Чћен 40 
Усмениот испит почнува најдоцна три дена по 

свршувањето на писмениот испит. Во случај да 
има повеќе од 30 кандидати, испитниот одбор може 
да одреди растојанието помеѓу писмениот и усме-
ниот испит да трае 4 дена. 

На усмениот испит бездруго присаствуваат сите 
членови на испитниот одбор и сите се должни да 
водат белешки за одговорите на кандидатите. 

Испитувањето на секој кандидат по еден пред-
мет трае 15—20 минути. 

Член 41 
Испитувачот е должен и може да му го каже 

на кандидатот ако е потребно само она што е нуж-
но за правилно разбирање на прашањето и текот 
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на одговорите. На кандидатот треба да му се даде 
полна слобода самостојно и без помош на испиту-
вачот да го покаже своето знаење. Во текот на 
одговорот, освен предметниот испитувач, на кан-
дидатот може да му поставува помошни прашања 
само претседателот на испитниот одбор. Претсе-
дателот може, по потреба да го скуси односно про-
должи испитувањето на кандидатот но не повеќе 
од 5 минути. 

Член 42 
На усмениот испит кандидатот треба да по-

каже: 
а) по македонски јазик со литература — по-

знавање на поважните моменти од историјата на 
македонската литература и на другите народи на 
ФНРЈ, дека читал и прави Дно ги свикнал најваж-
ните литературни дела, а сето тоа спрема пропи-
шаниот наставен програм. Покрај поважните зна-
ења на поважните правила од граматиката и пра-
вописот, кандидатот треба да покаже дека го вла-
дее литературниот јазик и дека со него лесно и 
правилно се служи; 

б) по математика — дека самостојно може да 
решава математички задачи и има сигурност во 
математички операции во рамките на наставниот 
програм што се изучува во текот на школувањето, 
дека ги познава функционалните врски и дека 
умее знаењето по математика да го примени при 
решавањето на задачите од животот и праксата; 

в) по стручните предмети треба да покаже дека 
во рамките на 'наставниот програм што се изучува 
во тек на школувањето ја совладал теоријата и 
дека ќе може успешно да ја ползува во праксата 
на својата струка. 

Член 43 
Усмениот испит се полага со ред по предмети. 
Во еден ден се полага само еден предмет. Ис-

питот се изведува и пред и попладне а дневно мо-
жат да се испитаат најповеќе 25 кандидати. Ако 
вкупниот број не е поголем од 20 испитот се изве-
дува само пред пладне. Изведувањето на испити 
по пладне не може да биде после 20 часот. 

Член 44 
Поименичниот распоред на кандидатите за ус-

мениот испит се утврдува на седница на испитниот 
одбор спротив починувањето на усмениот испит и 
им се соопштува на кандидатите за денот на испи-
тот а се истакнува и на огласната табла на шко-
лата. 

Пред почнувањето на усмениот испит претсе-
дателот на испитниот одбор ги запознава сите кан-
дидати со техниката на усмениот испит, ги преду-
предува за нивните права и должности на испитот 
и им го соопштува поимеиичниот распоред. 

Член 45 
На усмениот испит секој кандидат извлекува 

по едно ливче. На секоја група кандидати им се 
изнесуваат сите неизвлечени ливчиња. Ливчињата 
што се еднаш извлечени на чии прашања канди-
датите одговарале не се извлекуваат повторно. 

Ако кандидатот 5 минути по извлекувањето на 
ливчето изјави дека не може да одговори на из-

влечените прашања, му се позволува да извлече 
друго ливче, прв пат извлеченото ливче се враќа 
меѓу другите неизвлечени ливчиња и во записни-
кот се забележува овој факт за да се има во пред-
вид кога ќе, се оценува кандидатот. 

На првиот кандидат при почнувањето на испи-
тот треба да му се остави време од 10—15 минути 
за размислување ако тој го сака тоа. Другите кан-
дидати мислат додека одговара нивниот претход-
ник. 

Член 46 
Кандидатот го продолжува усмениот испит до 

крај, без оглед на тоа дали во текот на испитот 
добил негативна оценка по некој предмет. 

Член 47 
Ако за време на усмениот испит кандидатот 

го нарушил редот или попречи на правилниот тек 
на испитот испитниот од,бор може да го отстрани 
од испитот. Решение за отстранување донесува ис-
питниот одбор со мнозинство гласови. Отстране-
тиот кандидат може да го повтори целиот испит во 
наредниот испитен рок. 

Против решението за отстранување има место 
за жалба до Наставничкиот совет на училиштето 
во срок од три дена. 

Решението се забележува на грбот на свиде-
телството од завршниот клас. 

V. РЕШЕНИЕ НА ИСПИТНИОТ ОДБОР 

Член 48 
Во текот на усмениот испит испитниот одбор 

решава секој ден, по свршеното испитување во 
изминатото пред или попладне, за оценките на се-
кој кандидат што ќе бид,ат предложени на завр-
шната седница на испитниот одбор. Оценката ја 
предлага испитувачот, а решението се донесува со 
мнозинство гласови. При еднаква поделба на гла-
сови се смета дека е усвоен предлогот за кој што 
гласал претседателот. Секој член од испитниот од-
бор може да внесе во записник свое одделно мис-
лење. 

По предметите од кои се полага писмен испит 
оценката се изведува од оценките на усмениот и 
Писмениот испит но не со аритметичка средина 
туку според општиот впечаток што го оставил 
кандидатот на испитот. 

Утврдениот предлог на оценките се внесува со 
цифри во табеларниот преглед во записникот. 

Откако испитот ќе сврши по сите предмети и 
за сите кандидати се состанува испитниот одбор 
на завршна седница на која дефинитивно ги утвр-
дува оценките на кандидатите од сите предмети. 
За предлог на оценките кој е утврден спрема од-
редбите на став 1 од овој член решава испитниот 
одбор со поименично гласање ако при утврдува-
њето на предлогот имало издвоени мислења. При 
еднаква поделба на гласовите одлучува гласот на 
претседателот. 

Испитниот одбор ги утврдува и оценките од 
оние предмети што се учеле во школата и што се 
внесуваат во свидетелството а не се полагаат на 
завршниот испит. Конечните оценки од тие пред-
мети се утврдуваат со аритметичка средина од сите 
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оценки што ги имал кандидатот во класовите во 
кои се учеле тие предмети. 

Испитниот одбор ги утврдува оценките по по-
ведение за секој кандидат. Како дефинитивна 
оценка по поведение се зима оценката што ја имал 
кандидатот при завршувањето на завршниот клас. 
Ако кандидатот во текот на завршниот испит се 
држал како што не му приличи на ученик, испит-
ниот одбор може да реши да му се намали оцен-
ката по поведение. 

Член 49 
Кандидатот го положил завршниот испит ако 

од сите предмети од теорискиот и практичниот 
дел ед испитот добил оценка добар, многу добар 
или одличен. 

Член 50 
Кандидатот кој на теорискиот дел на испитот 

добил слаба оценка по еден или два предмета се 
упатува на полагање поправен испит по тој пред-
мет во наредниот испитен рок. Ако по тој предмет 
се полага писмен и усмен испит кандидатот е дол-
жен да ги полага двата дела на испитот. 

Кандидатот кој не го положи поправниот испит 
или без оправдани причини не дојде на испит или 
го наруши истиот се упатува да го повтори целиот 
завршен испит по истекот на една година. 

Член 51 
Кандидатот кој на теорискиот дел од испитот 

добил слаба оценка по три или повеќ? предмета 
не го положил испитот и се упатува да го повтори 
целиот испит по истекот на една година. 

Член 52 
Резултатот од завршниот испит на кандида-

тите им го соопштува претседателот на испитниот 
одбор во присуство на сите членови на испитниот 
одбор најдоцна на еден ден по свршетокот на це-
лиот испит. 

Член 53 
Против решението на испитниот одбор со кое 

кандидатот се упатува на поправен испит или да 
го повтори целиот испит не е допуштена жалба. 

VI. ИЗДАВАЊЕ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛОЖЕН 
ЗАВРШЕН ИСПИТ 

Член 54 
Најдоцна 5 дена по завршетокот на завршниот 

испит на кандидатите кои го положиле испитот 
им се издава свидетелство за положен испит пре-
ма образец пропишан од Советот за школство на 
НР Македонија. 

Свидетелството го потпишува претседателот, 
потпретседателот и сите членови на испитниот од-
бор и се заверува со школскиот печат. 

Во свидетелството се внесуваат и оценките на 
оние предмети што не се полагаат на завршниот 
испит а се учеле во текот на школувањето во 
Школата. 

Член 55 
На кандидатите кои не го положиле завршни-

от испит или се упатени на поправен испит или . 

испитот им е одложен се става забелешка за тоа 
на грбот на свидетелството од завршниот клас. 
Оваа забелешка ја потпишува директорот на Шко-
лата и ја заверува со школскиот печат. 

VII. АДМИНИСТРАЦИЈА НА ЗАВРШНИОТ 
ИСПИТ 

Член 56 
За завршниот испит се водат: 
а) главна книга, во КОЈ а се внесуваат имињата 

и остана л иге лични податоци за секој кандидат 
што се пријавил на завршен испит, утврдените 
оценки со слова и број за секој предмет и конеч-
ното решение на испитниот одбор. Образецот на 
главната книга го пропишува Советот за школство 
на Народна Република Македонија. 

Главната книга ја потпишуваат: претседателот, 
потпретседателот, секретарот и сите членови на 
испитниот одбор; 

б) книга за записник на испитниот одбор во 
која се внесуваат сите поважни моменти во текот 
на испитот. 

Главната книга и записникот ги води секре-
тарот на испитниот одбор, а се чуваат во школ-
ската архива. 

Член 57 
Во записникот на првата седница се внесува 

денот и местото на одржувањето на седницата, 
поименично г состав на испитниот одбор, имиња-
та на сите кандидати пријавени за испит и реше-
нието за тоа кои од нив се пуштаат на испит, кои 
се одбиваат и зошто, распоредот на писмените и 
усмените испити, имињата на наставниците опре-
делени за надзор при изработката на писмените 
задатоци од поедини предмети, имињата на пре-
гледуваните на писмените задатоци и рокот за кој 
мора да се изврши прегледувањето. 

Овој записник го потпишуваат: претседателот, 
потпретседателот, секретарот и сите членови на 
испитниот одбор. 

Член 58 
За текот на практичните и писмените испити 

се водат: 
а) записник од седниците на испитниот одбор 

пред почетокот на секој писмен испит во кој се 
внесуваат податоци за времето и местото на одре-
дувањето на седниците, имињата на присутните 
членови на испитниот одбор, извлечените прак-
тични задачи односно' изборот на темата и која 
тема е дефинитивно избрана. Овој записник го 
потпишуваат: претседателот, потпретседателот, се-
кретарот и сите членови на испитниот одбор; 

б) записник во текот на практичните и писме-
ните испити во кој се внесува времето и местото 
на одржувањето на практичните односно писме-
ните испити, текстот за задатокот, имињата на 
присутните членови на испитниот одбор, имињата 
на кандидатите кои дошле на испитот, кои канди-
дати не дошле на испит и зошто, точно време на 
почетокот и завршетокот на испитот,. имињата на 
надзорните наставници и времето во кое воделе 
надзор, кои кандидати биле опоменати и зошто, 
кои кандидати излегувале и колку се задржале 
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вон испиената просторија, кога тој кандидат ја 
завршил работата, што предал и колку табаци 
(работа и концепт), кој доаѓал на испитот и дали 
и какви забелешки направил. 

О Е О Ј записник го потпишуваат; претседателот, 
потпретседателот, секретарот, предметниот настав-
ник и другите надзорни наставници. 

Член 59 
Во записникот од седницата на испитниот од-

бор после свршените практични и писмени испити 
се внесуваат податоци за времето и местото на сед-
ницата, присатните на состанокот, поважните мо-
менти за текот на седницата, табеларен преглед 
на конечно утврдените оценки од предметите на 
практичните односно писмените испити за секој 
кандидат евентуални забелешки на пратеникот и 
имињата на кандидатите кои не го положиле прак-
тичниот испит и поради тоа не се допуштаат на 
усмен испит. 

Овој записник го потпишуваат претседателот, 
потпретседателот, секретарот и сите членови на 
испитниот одбор. 

Член 60 
Записникот во текот на усмените испити, се 

води посебно и за секое пред или попладне кога 
се изведува писмениот испит. Во него се внесуваат 
податоци за времето и местото на состанокот на 
испитниот одбор, имињата на присатните членови, 
предметите по кои се испитувало, имињата на кан-
дидатите кои: во тој ден полагаат, имињата на кан-
дидатите кои не дошле на испит и причините за 
тоа, почетокот и свршетокот на испитувањето на 
секој кандидат, прашањата што се поставени на 
секој кандидат, евентуален одмор и прекинување 
на работата, како и сите останали поважни мо-
менти во текот на испитот, пореметувањето На ис-
питот од страна на поедини кандидати, откажу-
вање на поедини кандидати на испитот и сл. текот 
на утврдувањето на предлогот на оценката, евен-
туалните одвоени мислења и конечно утврдениот 
предлог на оценките за секој кандидат кој се вне-
сува со бројки во табеларниот предлог во запис-
никот. 

Овие записници ги води секретарот на испит-
ниот одбор и ги потпишуваат: претседателот, пот-
претседателот, секретарот и сите членови на испит-
ниот одбор. 

Член 61 
Во записникот од завршната седница на испит-

ниот одбор се внесуваат податоци за времето и 
местото на седницата, имињата на присатните чле-
нови на испитниот одбор, поважните моменти за 
текот на седмицата и табеларен преглед на дефи-
нитивно утврдените оценки по сите предмети и 
кандидати на завршниот испит, оценките по пове-
дение како и оценките по оние предмети кои на 
испитот не се полагаат а се внесуваат во свиде-
телството.. 

Потоа конечно решение на испитниот ^дбор 
за тоа: 

а) кои кандидати поименично го положиле за-
вршниот испит; 

б) кои кандидати се упатени на поправен ис-
пит, по кои предмети и во кој рок; 

в) кои кандидати не го положиле испитот и 
се упатуваат да го повторат целиот испит по исте-
кот на една година; 

г) на кои кандидати им е одложен испитот, по 
кои предмети и во кој рок; 

д) кои кандидати се отстранети од испитот, по-
ради што и за кое време. 

Овој записник го потпишува претседателот, 
потпретседателот, секретарот и сите членови на 
испитниот одбор. 

Член 62 
Утврдените оценки од поедини предмети и по-

ведението на секој кандидат, како и конечното 
решение на испитниот одбор се внесуваат со букви 
и бројки од записникот во главната книга за за-
вршениот испит. 

Член 63 
Директорот на училиштето е должен, најдоцна 

за 14 дена по завршувањето на завршниот испит 
во секој испитен рок, да достави препис од запис-
никот од завршната седница на испитниот одбор, 
извештајот за текот 'на испитот до Советот за 
школство на народниот одбор на околијата и Ре-
публичкиот совет за школство. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 64 
Овој Правилник влегува во сила веднаш а ќе 

се објави во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 1434 
30. мај 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за школство На НРМ, 
П. Здравковски, с. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 15178/57 од 22 јули 1957 
год. ја одобри промената н^ фамилијарното име на 
Ионеску Димитар, роден на ден 18 март 1928 го-
дина во Елвуд Сити, САД, од татко Ионеску Наум 
и мајка Александра, така да во иднина фамили-
јарното име ќе му гласи Иванов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ", согласно чл. 21 ст. 2 
од Законот за лични имиња. (71) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 9165 од 17-У1-1957 год. ја 
одобри промената на фамилијарното име на Ве-
лески Благоја, роден на ден 26-Ш-193А година во 
с. Кореница од татко' Сотир и мајка Васка, така 
да во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Бунески, (74) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НР Македонија, со решение бр. 17737 од 22 ав-
густ 1957 година ја одобри промената на личното 
име на Трајкоска Јелена од град Прилеп, родена 
на 5 март 1923 година од родители: Трајкоски Се-
куле и Ташка, така да во иднина именованата ќе 
се служи со личното име Секулоска Ленче. 

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични ими-
ња оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (379) 

ЛИКВИДАЦИИ 
т 

На основа решението на Општинскиот народен 
одбор - Свети Николе, бр. 4233 од 23-У-1957 год. 
Механичката работилница — Свети Николе, од 
1-У1-1957 год. е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
Работилницата да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пијават своите побарувања во срок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниот срок Ликвидацио-
ната комисија нема да презема никакви побарува-
ња, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот 
суд. 

Од Ликвидационата комисија (643) 

Заклучување ликвидационата постапка при 
Окружниот стопански суд — Битола на Општата 
земјоделска задруга во с. Рабово — Битолско. 

Од Окружниот стопански суд — Битола, 9-У-
1957 година. 0518) 

Со решение на Окружниот стопански суд — 
Битола, Л. бр. 11/55 од З-У-1957 год. заклучена е 
постапката за присилна ликвидација на Земјодел-
ската задруга во с. Загориче — Битолско. 

Од Окружниот стопански суд — Битола, 3-УШ-
1957 година. (963) 

Со решение на Околискито задружен сојуз — 
Битола, бр. 1065 од 17 јули 1957 год. Ипкубатор-
ската станица с. Породин — Битолско е ставена во 
редовна ликвидација. 

Се покануваат поверителите во срок од 30 дена 
да ги пријават своите побарувања а должниците 
да ги измират своите долгови. 

Од Ликвидационата комисија (962) 

\ 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-Х1-1956 год. под рег. бр. 53, на страна 209 е за-
пишана под назив: Станбена задруга „Културна 
трговија", со седиште во Скопје. Предмет на по-
одувањето на задругата е: да изградува работни 
станбени простории за своите задругари на за-
дружна основа, изградбата да ја врши во сопстве-
на режија (преку градежното претпријатие), да на-

бави земјишни парцели за изградба на зградата, 
да врши набавка на задружен и друг материјал 
или да организира производство на таков (во слу-
чај кога изградбата се изведува во сопствена ре-
жија, да осигура потребна работна сила за вршење 
работите на својата дејност, да осигура потребни 
финансиски средства за изградбата, да се грижи за 
одржување на своите работни и станбени просто-
рии и да врши потребни поправки и адаптации. 

Задругата е основана од Трговските претпри-
јатија „Технометал", „Технички Магазин", „Коло-
нијал", „Снабдител", „Електромеханика", „Разно-
промет" и „Водовод" сите од Скопје, а согласно 
одобрението "на НО на општината „Кале" — Скопје 
бр. 14087 од ЗО-У-1956 год. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Александар Мицковски, претседател, Јаковлев 
Димче и Тодоровски Панче. Задругата ќе ја пот-
пишуваат Александар Мицковски, претседател и 
Димче Јаковлев, член на управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2486/56. (137) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-Х1-1956 год, под рег. бр. 89, на страна 357 е за-
пишана под назив: Земјоделска задруга „Бела 
Вода", со седиште во с. Одри — Тетовско. Предмет 
на школувањето на задругата е: одгледување на 
живина гаење и одгледување на свињи и сточар-
ство, откуп и продажба на земјоделски производи 
и други стопански дејности кои се во врска со зе-
мјоделското производство. Може да се занимава и 
со трговија со индустриски стоки да врши занает-
чиски услуги како и угостителски услуги но за 
истото е потребно претходно одобрение од Народ-
ниот одбор. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината - Теарце, бр. 11283 од 20-Х-1956 
година 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Таип Несими, претседател, Чедомир Симјановски, 
Јован Димовски, Тодор Петрушевски, Шефки Али-
ти, Диме Симјановски и Берзат Јусуфи, членови. 
Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат прет-
седателот Таип Несими и книговодителот Ристо 
Стефановски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2480/56. . (147) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-УШ-1956 год. под рег. бр. 74, на страна 291 е 
запишана задругата под назив: Земјоделска задру-
га „Градишки врв", со седиште во е. Градиште — 
Кумановско. Предмет на поодувањето на задругата 
е: унапредување на Земјоделското производство, 
размена и продавање на производството и набаву-
вање средства за задругарите. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Орашец, бр. 3546 од 27-УИ-
1956 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Цане Наневски, претседател^ Цане Кузмановски, 
Љубе Јажевски, Трајчо Димковски, Цане Спасов-
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ски и Благој Ѓуровски. Задругата ќе ја потпишу-
ваат и застапуваат претседателот Цане Наневски 
и книговодителот Трајче Саздовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2207/56. (1365) 

Окружниот стопански: суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-УП 1-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 31 е за-
пишана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Руде", со седиште во с. Сталковица — Кочани. 
Предмет на иселувањето на задругата е: сеча на 
огревно дрво и преработка на ќумур, откуп на ин-
дустриски и земјоделски производи, жива стока, 
купопродажба на индустриски стоки од широка 
потрошувачка и угостителство. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината Пробиштип, бр. 3258 од 26-У-
1956 год. Истата ќе ја потпишуваат претседателот 
Петре Кипријанов Ристов и ќниговодителот Лазо 
Јорданов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
220/56. (1430) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х1-1956 год. под рег. бр. 481, на страна 1344 е за-
пишана задругата под назив: Занаетчиска задруга 
за „ќурчиско-крзнарски производи и услуги „Крз-
нар", со седиште во Скопје. Предмет на побелува-
њето на задругата е: поправилно снабдување на 
задругарите со средства за производство, презема-
ше и продажба на готови производи од своите чле-
нови, подигање квалитетот на производите и уна-
предување на занаетчиската дејност како стопан-
ска гранка. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — „Кале" — Скопје, бр. 21302 од 
10-Х1-1956 год, Истата ќе ја потпишуваат раково-
дителот Благоја Георгиевски и книговодителот 
Милош Калиќанин. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 2473/56. (1478) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-Х-1956 год. под рег. бр. 10 е запишана под 
фирма: Продавница за спортска спрема и матери-
јали „Ловец", со седиште во Кичево. Предмет на 
поодувањето на продавницата е: промет со спорт-
ски реквизити и материјали од сите видови на 
спортовите. 

Продавницата е основана со решението на НО 
на Кичевска околија, бр. 7977 од 30-У1-1955 год. а 
потврдено од НО на општината — Кичево со ре-
шение бр. 14471 од 29-Х-1956 год. 

Раководител на продавницата е Стојан Горев-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 573/56. (1513) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека ЕО регистарот на стопанските организации на 
16-111-1956 год. под рег. бр. 35 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 3, со седиште во с, Козица — 
Кичево1. Предмет на поодувањето на продавницата 
е: откуп и продажба на земјоделски производи и 
мешовити индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Рекорд", с. Брждани, а согласно одобрение-
друга „Рекорд", с. Брждани, а согласно одобрение-
то на НО на општината — Кичево, бр. 1356 од 1-Ш-
1956 година. 

Раководител на продавницата е Борче Пипер-
коски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 209/56. (1525) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-1Х-1956 год, под рег. бр. 17 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 1, со седиште во Прилеп. Пред-
мет на поодувањето на продавницата е: продажба 
на месо и месни производи. 

Продавницата е основана со решението на НО 
на општината Прилеп, бр. 21895/55. 

Раководител на продавницата е Методија Ни-
коловски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 317/56. (1532) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-Х-1956 год. под рег. бр. 1 е запишана под фир-
ма: Продавница „11 октомври", со седиште во Би-
тола. Предмет На поодувањето на продавницата е: 
трговија со животни прехрани и предмети за куќни 
потреби, бои, лакови, хемикалии и прибор, пар-1 
фимериски и козметички стоки, нафтени деривати, 
уља, масла и масти, жита и мелнички производи, 
деликатеси производи, производи врз база на ше-
ќер и какао, преработки од овоштија, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, ки-
брит и прибор, јажарија и мешовити сгоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Колонијал"-Битола, а согласно одобре-
нието на НО на општината - Битола, бр. 14427 од 
23-ХП-1955 година. 

Раководител на продавницата е: Настевски 
Данаилов Сотир. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 618/56. (1560) 
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