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214. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА 1960 ГОДИНА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија, се прогласува Општествениот 
план на Народна Република Македонија за 1960 го-
дина, што Народното собрание на На,родна Републи-
ка Македонија го усвои на седницата на Републич-
киот собор одржана на 29 декември 1959 година и 
на седницата на Соборот на производителите одр-
жана на 29 декември 1959 година. 

У. бр. 20 
29 декември 1959 година 

Скопје 

Претседател, Претседател 
на Народното собрание, на Извршн,иот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1960 ГОДИНА 

ДЕЛ ПРВИ 

Глава I 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ПЛАН ЗА 1960 ГОДИНА 

Врз база на основните економско-политички 
цели поставени со Општествениот план за стопа,н-
скиот развиток на ФНРЈ и Народна Република Ма-
кедонија во периодот 1957—1961 година, како и 
остварениот стопански развиток во текот на 1957, 
1958 и 1959 година, што особено се огледа во: 

создадената материјална основа за натамошно 
зголемување на производството; 

брзиот пораст на земјоделското и индустри-
ското производство и зголемената стопанска актив-
ност во другите дејности; 

зголемените инвестициони вложувања во сто-
панството и општествениот стандард; 

високиот пораст на личната потрошувачка во 
изминатиот период; и 

појдувајќи од постојаното усовршување на сто-
панскиот систем и методите за организацијата и 
функционирањето на стопанството, Општествениот 

план за 1969 година ги поставува следните основни 
задачи: 

1. Да се оствари побрз пораст на производството' 
особено во индустријата и земјоделството, со цел да 
се обезбеди остварувањето на насоките и задачите 
на Општествениот план за стопанскиот развиток на 
Народна Република Македонија во периодот од 1957 
до 1961 година. 

2. Да се оствари натамошен пораст на продук-
тивноста на трудот во сите стопански области. За 
таа цел да се зголеми користењето на капацитетите, 
да се засилат напорите за овладување со технолош-
ките процеси, да се подобри организацијата и ме-
тодите на работа во стопанските организации и да 
се воведат и прошират поетимулативни форми во 
системот на наградувањето. 

3. Да се направат поголеми усилби за намалу-
вање на трошоците на производството и да се по-
добри економичноста на работењето во стопанските 
организации. 

4. Во инвестиционата изградба треба да се за-
силат вложувањата во започнатите објекти, да се 
зголеми обемот на вложувањата од гарантираните 
средства, да се продолжи со реконструкциите и из-
градбата на нови објекти. 

Треба да се преземат потребните мерки да се 
обезбеди извршувањето на предвидените инвести-
ции, особено гарантираните, со цел да се оства,рат 
насоките набележени со Општествениот план за 
стопанскиот развиток н,а НР Македонија за 1957— 
1961 година. 

5. Во согласност со зголемувањето на продук-
тивноста на трудот и производството да се оствари 
пораст на реалната лична потрошувачка на работ-
ниците и службениците. 

На,поредно со тоа да се преземат мерки за по'-
добро снабдување на населението со земјоделски и 
други прехранбени производи. 

6. Да се зголемат вложувањата во школството 
и објектите за здравствена заштита на населението 
и да се подобри материјалната опременост за функ-
ционирањето на тие служби. 

7. За поефикасно и порационално' ползување на 
ин.вестиционите средства на стопа,нските организа-
ции потребно е да се поттикнува здружувањето и 
в,ложувањето на нивните средства во согласност со 
целите поставени со Сојузниот и овој Општествен 
план. 

8. Да се продолжи и понатаму со вложувањата 
за побрз развиток на стопански заостанатите под-
рачја. 
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ДЕЛ ВТОРИ 

НАСОКИ ЗА РАЗВИТОК НА СТОПАНСТВОТО 
ВО 1960 ГОДИНА 

Глава II 

ОПШТЕСТВЕН БРУТО ПРОДУКТ И НАЦИОНА-
ЛЕН ДОХОД 

1. Врз база на достигнатиот ниво на производ-
ството во 1959 година, постојните материјални и 
општествени услови, како и набележените основни 
задачи за натамошниот развиток на стопанството 
се предвидува во 1960 година да се оствари след-
ниот пораст на општествениот бруто производ и 
национален доход: 

во милиони динари 
по тековни цени 

19581) 19591) 1960 1959 1960 
1958 1950 

Општествен 
бруто производ 195.360 214.820 247.620 110,0 115,3 
Национален 

доход 96.520 105.050 120.400 108,8 114,6 

2. Движењето на општествениот бруто производ 
и националниот доход по цени од 1956 година е 
следното: 

по цени од 1956 година 
во индексни броеви 

Општествен 
бруто производ 
Национ. доход 

1959 
1958" 

110,5 
107,9 

1960 
1959 

114,5 
114,7 

1960 
1956 

157,3 
151,0 

1Ѕ61 

160,1 
155,2 

12,0 
10,9 

9,9 
9,2 

Со порастот што се предвидува за 1960 година, 
во периодот 1957—1960 година се постигнува про-
сечен годишен пораст на општествениот бруто про-
извод од 12,0% а на националниот доход од 10,9%. 

Националниот доход на еден жител, при про-
сечен годишен пораст на населението од 1,97%?, во 
1960 година расте за 12,5 во споредба со 1959 година. 

Порастот на националниот доход по стопански 
области по исти цени е следниот: 

По цени од 1956 година 
во индексни броеви 

1959 1960 1960 1961 

1958 1959 1956 1956 
Вкупно стопанството: 107,9 114,7 151,0 155,2 
Индустрија 109,0 119,5 143,3 166/) 
Земјоделство 107,7 113,7 152,9 144,1 
Шумарство 96,7 113,3 106,5 131,9 
Градежништво 103,0 121,0 175,9 183,3 
Сообраќај 107,5 103,1 165,6 184,7 
Трговија 106,9 107,2 163,7 152,5 
Уго-стителство 102,6 108,3 157,6 180,9 
Занаетчиство 106,3 109,0 131,3 137,0 

Во оваа и наредните табели 1958 и 1959 го-
дина претставуваат процена извршена од Заводот 
за стопанско планирање на НРМ. 

3. По одделни стопански области се предвидува 
следниот пораст на општествениот бруто производ: 

во милиони динари 
по тековни цени 

1958 1959 1960 1959 1960 
1958 195? 

Вкупно стопан-
ство: 195.360 214.820 247.620 110,0 115,3 
Индустрија 73,000 78.780 93,010 107,9 118,1 
Земјоделство 65,140 71.770 80.690 110,2 112,4 
Шумарство 670 650 740 96,9 113,1 
Градежништво 18.530 21.400 26.500 115,5 123,8 
Сообраќај 10.900 21.510 14.320 114,8 114,5 
Трговија 13.470 14.850 16.100 110,2 108,4 
Угостителство 1.070 1.140 1.240 106,5 108,8 
Занаетчиство 12.580 13.720 15.020 109,1 109,5 

Просечен годи-
те \ пораст 

во % 
1957 1957 
1960' 1961 

Предвидениот пораст на општествениот бруто 
производ и националниот доход го обезбедува оства-
рувањето на обележените економско-лолитички 
задачи во овој план. 

ГЛАВА III 

И Н В Е С Т И Ц И И 

1. Во согласност со предвидената инвестициона 
политика за периодот од 1957 до 1961 година, во 
1960 година се предвидува понатамошно зголему-
вање на инвестиционите вложувања во сите сто-
пански области. 

Во 1960 година треба да се посвети одделно вни-
мание за побрза изградба и довршување на објек-
тите предвидени со Општествениот план за стопан-
скиот развиток на Народна Република Македонија 
за 1957 до 1961 година од средствата на гарантира-
ните инвестиции. 

Исто така треба да се зголемат инвестициите 
за културно-социјална дејност, а првенствено за из-
градба на училишен простор и капацитети за здрав-
ствените установи. 

Во рамките на предвидениот пораст на инве-
стициите треба да се продолжи со вложувањата, со 
цел да се оствари побрз развиток на стопански 
заостанатите околии. 

Расположивите средства на Републиката и на-
родните одбори треба да се насочат така што ќе се 
обезбедат напред изнесените основни задачи на ин-
вестиционата изградба во 1960 година. 

2. Вкупните бруто инвестициони вложувања во 
1960 година (во основните и обртните фондови на 
општествениот сектор) се предвидуваат на околу 
52,5 милијарди динари. Инвестиции во основните 
фондови изнесуваат околу 49 милијарди динари, 
што претставува зголемување од околу 26% во од-
нос на оценетите инвестиции во 1953 година. 

Инвестиционите нето вложувања во основните 
фондови се ценат дека ќе изнесуваат околу 46,5 ми-
лијарди динари, што е повеќе за околу 28% во спо-
редба со 1959 година. 

Со вака планираните инвестиции во 1960 годи-
на бруто вложувањата1) во основните фондови за 

2) Споредувањето на инвестициите за 1957-
1960 година со предвидувањата на перспективниот 
план насекаде се вршени по цени од 1956 година 
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првите 4 години изнесуваат 80% од нивниот обем 
предвиден за петгодишниот период 1957-1961 година. 

3. Се предвидува следната структура и динами-
ка на вкупните бруто инвестиции во основните 
фондови: 

Во милијарди динари 
по тековни цени 

1959 1960 
Износ Струк.^Износ Струк. 

В к у п н о : 
Стопански 

инвестиции 
Нестопански: 

инвестиции 

39,4 

31,9 

7,5 

100 

81 

19 

49,5 

40,5 

9,0 

100 

82 

18 

Индекс 
1960/59 
125,5 

127,3 

120,0 

Вака планираните бруто инвестиции во 1960 
година во основните фондови во стопанството за 
првите 4 години претставуваат околу 79% од нив-
ниот обем предвиден за петгодишниот период 
1957—1961 година. Нестопанските инвестиции од 
1957 година, заклучно со планираните инвестиции 
за 1960 година, изнесуваат околу 87%. 

4. Бруто инвестициони вложувања во 1960 го-
дина во основните фондови во стопанството по об-
ласти се предвидуваат: 

во милијарди дин ајри 
по тековни цени 

1959 1960 

С
тр

ук
. о и 10 

о X ЃП 
Ѕ 

^ си н и 

о о в л 
Ѕ С

тр
ук

. 

Ѕ о" М 10 
Ѕ 

В к у п н о : 31,9 100/) 40,5 100,0 127,3 
Индустрија и 

рударство 14,1 44,2 19,2 47,5 136,0 
Земјоделство со 

водостопанство 9,0 28,2 11,0 27,1 122,2 
Шумарство 0,6 1,9 0,7 1,7 116,7 
Градежништво 0,7 2,2 1,0 2,5 142,8 
Сообраќај 5,4 16,9 6,0 14,8 111,1 
Трговија и уго-

стителство 1,7 5,3 1,9 4,7 111,8 
Занаетчиство 0,4 1,3 0,7 1,7 175,0 

Инвестиционите вложувања предвидени во 1960 
година за одделни стопански области првенствено 
треба да се користат во следните намени: 

Во о б л а с т а н а и н д у с т р и ј а т а и р у -
д а р с т в о т о : за довршување на објектите и ре-
конструкциите што се во изградба, за проширува-
ње изградбата на нови објекти од гарантираните 
(инвестиции, како и за започнување на поважни 
реконструкции и изградба на нови индустриски об-
јекти од другите средства за инвестиции. Одделно 
внимание треба да му се посвети на довршувањето 
на отпочнатите објекти од наменските инвестиции 
во Охр-идска и Кумановска околија и изградбата на 
предвидените индустриски објекти што не се за-
почнати; 

Во з е м ј о д е л с т в о т о : за продолжување на 
градбата на започнатите и изградба на нови мелио-
ративни системи предвидени со Законот за финан-
сирање на мелиорапиите во Народна Република Ма-
кедонија, за набавка на механизација и тоа првен-
ствено на тешки трактори со приклучни машини, 
набавка на приплоден добиток, а во прв ред висо-
копродуктивни крави, реконструкција на плантаж-

и т е лозја и натамошно подигнување на интензт46-
Ми насади што обезбедуваат рентабилно производ-
ство, зголемување на капацитетите на објекти за 
преработка и складирање и изградба на други ме-
лиоративни објекти; 

Во ш у м а р с т в о т о : првенствено за изградба 
на главни шумски комуникации во неотворени шум-
ски комплекси, набавка на опрема за механизација 
на работите за изградба на шумски патишта, за по-
шумување и јакнење на активниот дел на шум-
скиот фонд и др.; 

Во г р а д е ж н и ш т в о т о : за набавка на ме-
ханизација и друга опрема за унапредуваше и мо-
дернизација на градежната дејност; 

Во с о о б р а ќ а ј о т : за продолжување на из-
градбата на ауто-патот „Братство-Единство", за ре-
конструкција и модернизација на приклучни па-
сишта и мостови, обнова, модернизација и проши-
рување на основните сообраќајни капацитети во си-
те гранки на сообраќајот; 

Во т р г о в и ј а т а , у г о с т и т е л с т в о т о и 
т у р и з м о т : првенствено за довршување на за-
почнатите изградба на нови хотели, стоковни куќи, 
складиштен простор за индустриски земјоделски 
производи од гарантираните инвестиции предвидени 
во оваа област за периодот 1957—1961 година, за 
проширување и модернизирање на продавачкиот 
простор, за реконструкција и модернизација на уго-
стителски капацитети во туристичките и банските 
места за унапредување на туризмот; 

И н в е с т и ц и и т е в о з а н а е т ч и с т в о т о 
т р е б а д а с е к о р и с т а т : првенствено за про-
ширување на мрежата на современи услужни за-
наетчиски капацитети, за модернизација на гра-
дежно-занаетчиските претпријатија, за формирање 
на нови услужни сервиси при станбените заедници 
за потребите на домаќинствата и станбените згра-
ди и други потребни производни капацитети. 

5. Гарантираните инвестиции во 1960 година из-
несуваат 24,5 милијарди динари, и тоа: 

во милиони динари 
во тековни цени 

1959 1960 индекс 

1960/1959 

В к у п н о : 16.000 24.450 152,8 
Индустрија и рударство 10.300 26,230 158,0 
Земјоделство со водо-

стопанство 2.400 3.800 158,3. 
Шумарство 400 450 112,5 
Сообраќај 2.500 2.900 116,0 
Трговија 200 350 175,0 
Угостителство 200 350 175,0 
Нераспоредено - 350 -

Зголемениот обем на гарантираните инвестиции 
во 1961 година бара да се вложат максимални усил-
би за нивното целосно реализирање. 

6. Се предвидува понатамошен пораст на опште-
ствените инвестиции во објектите на општествениот 
стандард. 

Општествените нето инвестиции за нестопански 
дејности ќе изнесуваат: 
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В к у п н о : 
а) Општествен стандард 

во тоа: 
Станбено-комунална 
изградба 

Ку л турно-соци ј ал на 
дејност 

б) Државни органи и 
установи 

во милијарди динари 
во тековни цени 

1959 1960 Индекс 

1960/1959 

7.4 9,0 121,5 
6.5 8,5 130,5 

4,9 5,2 106,0 

1.6 3,3 206,0 

0,9 0,5 55,6 

Инвестициите во општествениот стандард се 
предвидуваат да се зголемат за преку 30%. По-
требно е да се посвети нарочно' внимание за зго-
лемување на инвестициите за училишен простор и 
з-дравствени установи. 

7. За правилното изведување на инвестиционата 
(изградба за остварување на предвидените задачи^ 
потребно е систематски да се спроведуваат соод-
ветни организационо-технички и други мерки, а со 
цел да се осигура економична употреба на сред-
ствата и да се постигнат поголеми ефекти на инве-
стиционата изградба. 

Глава IV 

ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА И ОПШТЕСТВЕН 
СТАНДАРД 

I. Лична потрошувачка 

1. Реалниот обем на личната потрошувачка се 
предвидува да се зголеми за 8,7% односно по 1 жи-
тел за 6,6%?. 

Со тоа заклучно со 1960 година ќе се оствари 
просечен годишен пораст на вкупната лична потро-
шувачка 10,8%?, а по жител 9%, спрема 6,4%? однос-
но 4% колку што е предвидено со Општествениот 
план за стопанскиот развиток на НРМ за 1957—1961 
година. 

2. Планираниот пораст на личната потрошу-
вачка во 1960 година е заснован врз претпоставките 
предвидени со Сојузниот општествен план за зго-
лемување на индустриското и земјоделското произ-
водство, ^зголемуваше увозот на стоки за широка 
потрошувачка; потоа, предвидувањата на овој план 
за зголемување стопанската активност, порастот на 
запосленоста и продуктивноста на трудот, подобру-
вање квалификационата структура на запослените 
и натамошно унапредување на земјоделското про-
изводство. 

3. За обезбедување порастот на реалната лична 
потрошувачка, покрај тоа, потребно е да се презе-
мат и следните мерки: 

За подобро и поорганизирано снабдување на 
градовите со земјоделски и индустриски производи, 
унапредување и проширување капацитетите за про-
изводство на стоки за широка потрошувачка, за 
услуги на граѓаните и капацитетите за масовна ис-
храна. Кон оваа цел треба повеќе да се насочи упо-
требата на средствата на локалните инвестициони 
фондови. 

Да се обезбеди контрола над формирањето на 
малопјродавните цени на земјоделските и други про-
изводи и ефикасно да се спречува нивното неоправ-
дано покачување. 

II. Општествен стандард 

1. Во 1960 година ќе се вложат напори за на-
тамошно унапредуваше на службите од општестве-
ниот стандард. Особено внимание треба да му се 
посвети на проширувањето на училишниот простор, 
нарочно во градовите, проширувањето мрежата на 
здравствените установи, одделно превентивните, и 
воопшто на подоброто функционираше на здрав-
ствената служба. 

2. Општинските народни одбори треба да посве-
тат особена грижа за формираше и зајакнуваше на 
станбените заедници и за развиваше на нивната 
дејност. Станбените заедници треба, да ја зајакнат 
својата активност во создавашето и развиваше^) на 
сите оние служби што можат да им ја олеснат по-
ложбата на семејствата и домаќинствата. 

3. Органите на општествено управуваше во од-
делните дејности од општествениот стандард треба 
да настојуваат што порационално и поштедливо да 
се користат зголемените средства за лични и мате-
ријални расходи во сите дејности на општествениот 
стандард и службите на социјалното осигуруваше. 

4. Во 1960 година треба повеќе да се поттикну-
ва побрзото решаваше на поважните комунални 
проблеми. За оваа цел треба уште повеќе да се мо-
билизираат средствата на народните одбори, сто-
панските организ-ации, други установи и самите гра-
ѓани. 

5. Во 1960 година се предвидува знатно зголе-
муваше на обемот на инвестициите во културно-
социјадната дејност. Паради тоа потребно е да се 
насочи и дел од средствата на буџетите, општестве-
ните инвестициони фондови, фондовите за кредити-
рање на станбената изградба, дел од средствата на 
стопанските организации^ како и на другите уста-
нови и на граѓаните за вложуваше во изградба на 
просветни и здравствени објекти. 

Глава V 
БУЏЕТИ 

1. Вкупните буџетски расходи! во 1960 година се 
предвидува да изнесуваат: 

Во милиони динари Индекс 
ес о ѕг , Е СИ, о Д о л с 5 3 - ѕ со СГ) ^ те ^ О) ѕ а 

1960 
план 

1960 
1959 

Вкупно расходи 18.550 21.665 116,8 
Предвидениот пораст на буџетските расходи 

обезбедува покривање на новите обврски шго на-
стануваат за буџетите со спроведувањето на про-
писите за финансирање на станбената изградба, 
како и извесно прошируваше на службите од оп-
штествениот стандард. 

2. Основна ориентација во буџетската потрошу-
вачка во 1960 година треба да биде натамошно јак-
нење и подобро кадровско и материјално опрему-
вање на службите од општествен стандард, а во прв 
ред школството и здравството. 
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Глава VI 

ПАЗАР И ЦЕНИ 

1. Предвидениот развој на производството соз-
дава услови за натамошно подобрување на снабде-
носта на пазарот, а во врска со тоа и за подобра 
угладеност на односите на пазарот. Одржувањето 
стабилноста на пазарот пред се ќе се овозможи со 
остварувањето на предвидениот обем и структура на 
производството де увозот. Притоа, структурата на 
производството и увозот ќе треба што повеќе да се 
пригодува на развојот на потрошувачката, водејќи 
посебно грижа за личната потрошувачка. Ова бара 
и редовно одредување на потребните залихи. 

2. Предвидениот развиток па производството и 
потрошувачката во 1960 година создава услови за 
натамошно ускладување на меѓусебните односи на 
цените. За таа цел ќе се спроведат измени на ста-
нарината, на цените на електричната енергија и во 
тарифите за стоковниот превоз на железничкиот 
сообраќај. 

3. Покрај мерките што ќе се преземат за обез-
бедување на потребните количини на стоки за па-
зарот, ќе треба да се преземат натамошни мерки за 
усовршување на организацијата на стоковниот про-
мет. Народните одбори треба во поголема мера да 
се заложат во усовршувањето на организацијата на 
стоковната размена на своето подрачје. 

Глава VII 

КАДРОВИ, ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОДУК-
ТИВНОСТ 

1. Зголемената стопанска активност, како и до-
стигнатиот степен на стопанскиот развиток, нала-
гаат да се преземат потребни мерки за забрзано из-
дигање на стручните кадри. 

За таа цел треба и понатаму да се работи на 
систематско подобрување на стручните квалифика-
ции на постојните кадри и тоа преку центри за 
наобразба, школи, курсеви, измени на искуства со 
други стопански организации и други погодни фор-
ми; зголемување на средствата за редовното шко^ 
лување на младината и усовршување и дополни-
телно образование на запослените. 

Стопанските организации, народните одбори и 
републичките органи треба да изготват целосни 
програми за -систематско издигање на потребниот 
кадар, за развивање мрежата на стручното школ-
ство, како и за воншколско образование на запо-
слените. 

Понатамошните вложувања од средствата на 
фондовите за кадри и од други извори треба да 
придонесе за проширување и подобрување на ма-
теријалната основа на школството и воншколското 
стручно образование, а во прв ред за создавање на 
кадри од кои најповеќе има недостиг. 

2. Во 1960 година се предвидува зголемуваше 
обемот на запосленоста за околу 14.000 лица во со-
цијалистичкиот сектор на стопанството и општество 
ните служби. 

Пораст на заггосленоста се предвидува во -сите 
стопански области, особено во индустријата, земјо-
делството и градежништвото. Таквиот пораст на 
запосленоста овозможува запослување на целиот 
прираст на активното население, како и транфор-

мација на дел од активното население во земјодел-
ството во неземјоделски дејности. 

Зголемениот обем на запосленоста во 1960 го-
дина обезбедува извршување на предвидениот по-
раст на материјалното производство и инвестицио-
ната дејност. 

3. Подигањето на продуктивноста на трудот 
останува и понатаму една од основните задачи на 
економската политика во 1960 година. 

Достигнатиот ниво на развитокот на основните 
фондови, зголемените средства на стопанските ор-
ганизации, подобрувањето техничката опременост 
на трудот, проширувањето на стимулативните фор-
ми во системот на наградувањето на запослените во 
стопанството овозможуваат побрзо зголемување на 
продуктивноста на трудот. 

Општествените органи и органите на трудбе-
ничкото самоуправување треба да преземат мерки 
за воведување на стимулативни форми за награ-
дување, со проширување на работењето по норма, 
проширување на системот на наградување по 
комплексен учинок — по единица производ, еко-
номски единици и друго — со цел да се зголеми 
продуктивноста на трудот. 

Средствата на стопанските организации треба 
предимно да се употребат за такви вложувања што 
ќе овозможат подигање на продуктивноста на 
трудот. 

Во 1960 година — продуктивноста на трудот во 
социјалистичкиот сектор на стопанството се пред-
видува да порасне за 8,7%. 

Највисок пораст на продуктивноста на трудот 
се предвидува во социјалистичкиот сектор на зем-
јоделството, индустријата и градежништвото. 

Глава VIII 

ПОМОШ ЗА РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ 
ЗАОСТАНАТИТЕ ОКОЛИИ 

1. За забрзување на стопанскиот развиток на 
Кумановска и Охридска околија, сообразно со пред-
видувањето на Општествениот план за стопанскиот 
развиток за периодот 1957—1961 година, од сред-
ствата за гарантираните инвестиции од Општиот 
инвестиционен фонд во 1960 година се оценува дека 
ќе се инвестира во: 

Кумановска околија 1.830 мил. дин. 
Охридска околија 2.820 мил. дин. 
2. Од средствата на Републичкиот инвестицио-

нен фонд, за изградба на објекти од наменските 
инвестиции во: 

Кумановска околија 555 мил. дин. 
Охридска околија 614 мил. дин. 
3. Предвидените средства ќе се употребат пре-

дноно за продолжување на градбата на започна-
тите објекти, како и за изградба на нови објекти во 
областа на индустријата, земјоделството, трговијата 
и угостителството. 

4. За инвестиционите заеми што се одобруваат 
од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во свие околии корисниците на заемите не се за-
должени да го полагаат пропишаното учество во 
трошоците на инвестициите. 

5. Републичките органи треба да укажуваат се-
страна кадровска и техничка помош во остварува" 
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њето на програмата за стопанскиот 
Кумановска и Охридска околија. 

развиток на 

ДЕЛ ТРЕТИ 

РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ 

Глава IX 

ИНДУСТРИЈА 

1. Индустриското производство во 1960 година 
се предвидува да биде покачено во споредба со 1959 
година за 17%. Со остварувањето на предвидениот 
пораст во 1960 година, ќе се постигне 98%? од физич-
киот обем предвиден по Перспективниот план 
1957—1961 година. 

По индустриски гранки се предвидува следното 
движење на физичкиот обем на производството: 

И н д е к с и 

1960/1958 1960/1959 

В к у п н о: 126 117 
Електростопанство 135 116 
Производство на јаглен 71 100 
Црна металургија 302 156 
Обоена металургија 109 103 
Индустрија на неметали 159 120 
Метална индустрија 168 124 
Е л ектроинд устри ј а 478 221 
Хемиска индустрија 261 236 
Индустрија на град. матер. 129 ' 118 
Дрвна индустрија 179 118 
Индустрија за хартија 179 132 
Текстилна индустрија 124 113 
Индустрија за кожи 128 106 
Прехранбена индустрија 154 117 
1Трафичка индустрија 107 111 
Тутунова индустрија 80 115 

2. Се оценува следниот развиток на производ-
ството по економско-техничката групација: 

1960/1958 1960/1959 

Енергетика 134 116 
Репродукциони материјали 107 115 
Материј. за градежништвото 134 119 
Опрема 188 - 126 
Стоки за лична потрошувачка 147 117 

В к у п н о : 126 117 

3. Предвидениот пораст на индустриското про-
изводство треба да се постигне со зголемено ко-
ристење на капацитетите во сите индустриски гран-
ки, а особено во црната металургија, индустријата 
на неметалите, металната, електроиндустријата, тек-
стилната и прехранбената индустрија. Со предви-
дениот обем на производството во 1960 година, ко-
ристењето на капацитетите во индустријата ќе из-
несува околу 82%. 

Порастот се предвидува да биде постигнат и со 
активирањето на инвестициите вложени во рекон-
струкциите, новите погони што ќе бидат пуштени 
во 1960 година, подобрувањето снабденоста со основ-
ните суровини и покачувањето продуктивноста на 
трудот. 

4. Стопанските организации во индустријата 
треба да ги преземат нужните организациони и тех-
нички мерки што ќе обезбедат поуедначено и ре-
довно производство и проширување на производ-
ството во кооперација. 

5. Потребите од електрична енергија, во усло-
вите на просечни хидролошки прилики, се цени 
дека ќе бидат покриени. Притоа нужно е оптимал-
но искористување на ХЕ Вруток и максимално ис-
користување на сите други термо и хидроцентрали. 

6. За редовно обезбедување со суровини и за 
продажба на готовите производи потребно е да се 
подобри економско-комерцијалното работење во сто-
панските претпријатија, да се прошири контрахи-
рањето на зе.мјоделските производи и да се засилат 
грижите за подобрување квалитетот на тие про-
изводи. 

Напоредно со тоа потребно е да се обезбеди по-
натамошно проширување на асортиманот, нарочно 
на стоките за широка потрошувачка и градежен 
материјал и натамошно подобрување квалитетот на 
производите. 

7. Стопанските организации треба да преземат 
мерки за проширување работењето по норма, усо-
вршување на системот на норми и воведување и 
проширување на стимулативни форми на награду-
вање по комплексен учинок. 

8. Инвестиционите вложувања во 1960 година 
треба да бидат ориентирани кон довршување на 
објектите и реконструкциите што се во тек, проши-
рување на изградбата на новите објекти од гаран-
тираните инвестиции и почнување на нови рекон-
струкции и објекти. 

Гарантираните инвестиции да се насочат кон 
довршување на далекуводните мрежи во електро-
стопанството, за изведување реконструкција на 
градските електрични мрежи и за проширувана на 
капацитетите за градежен материјал, за довршу-
вање на предвидените нови објекти во металната, 
кожната, индустрија за гуми, текстилната, тутуно-
вата и прехранбената индустрија, како и за започ-
нување на изградба на други објекти по програмата 
на гарантираните инвестиции во индустријата. 

Глава X 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. Земјоделското производство во 1960 година се 
цени дека ќе биде повисоко за 11,5%? во однос на 
процената на остварувањето во 1959 година и за 
28,3%? во однос на 1958 година. По одделни гранки 
се очекува следното движење на производството: 

По цени од 1956 година 

1960 1960 1960 

1952—1956 1958 1959 

В к у п н о : 179,8 128,3 111,5 
Поледелство 199,6 134,8 106,8 
Овоштарство 194,7 146,9 119,1 
Лозарство 270,0 137,4 240,0 
Сточарство 124,3 114,9 111,5 
Рибарство 106,1 100,0 100,0 
Преработка 173,2 104,2 122,5 
Споредни дејности 119,6 104,5 99,1 
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Во однос на проценката во 1959 година најголем 
пораст се предвидува во лозарството, овоштарство-
то и преработката, како резултат на стапувањето на 
род на нови лозја и свошни градини, ка-ко и слабиот 
род на лозјата во 1959 година. 

2. Се очекува следното производство на поваж-
ните производи: 

Во ООО тони 

1958 1959 1960 

Пченица 151 190 263 
Пченка 85 130 133 
Ориз 22 22 24 
Тутун 18 22 21 
Памук 6 9 13 
Шеќерна репа 41 73 125 
Градинарски 

(главни) култури 280 350 375 
Крмни (гл.) култ. 61 122 145 
Овошје 66 80 94 
Грозје 91 51 127 
Месо ж. м. 30 31 34 
Млеко 63 62 72 
Волна 1,9 2Д 2,: 

3. Зголемувањето на приносите воопшто и уна-
предувањето на сточарството се основни и приори-
тетни задачи во земјоделството. 

За остварување на предвидените приноси по-
требно е да се преземат следните, поважни, мерки: 

да се зголеми употребата на вештачка ѓиориња 
од 36.000 тони во 1958/1959 година на 88.000 тони во 
1959/1960 година. Потребно е, исто така, да се обез-
беди благовремена доставка и употреба на вештач-
ките ѓубриња и поправилен однос помеѓу азотните, 
фосфорните и калиовите ѓубриња; 

да се зголеми производството и употребата на 
квалитетни семиња, особено на италијанските сорти 
пшеница, хибридната пченка, памукот, градинар-
ските и крмните култури. Стопанските организации 
и установите во земјоделството треба да организи-
раат производство на квалитетни семиња во поши-
роки размери; 

да се прошируваат површините под високопри-
ноени сорти (италијански) пченица и хибридната 
пченка и да се подобри нивната агротехника; 

стопанските организации во земјоделството тре-
ба да го зголемуваат и натаму машинскиот парк со 
набавка на нсви трактори и комбајни, како и набав-
ка на потребните приклучни машини, за создавање 
на покомплексна механизација. Подоброто користе-
ње на постојниот машински парк е важна задача 
на која треба да и се посвети одделно внимание; 

да се преземат организациони и технички мерки 
за подобро користење на површините што се на-
воднуваат. Треба да се настојува користењето на 
овие површини да се врши и со предкултури, меѓу-
култури и втори култури, односно комбинирана 
сеидба; 

да се организира подобра заштита на растени-
јата од болести и штетници. За оваа цел се пред-
видува да се набават повеќе моторни прскалки, за-
прашувани и друго. 

4. За унапредувањето на сточарството, а особено 
за производството на млеко и месо треба да се пре-
земат следните поважни, мерки; 

да се подобри крмната база преку проширување 
површините под крмни култури и зголемување на 
нивните приноси е пообемно и поквалитетно мелио-
рирање на пасиштата; 

да се зголеми бројот на продуктивниот добиток 
во земјоделските стопанства и задругите, а нарочно 
на високомлечните крави. Треба да се вложат по-
себни напори за формирање на сточарски, кравар-
ски, птицеводни и други фарми за подмирување по-
требите на населениего од сточарски производи. На 
одгледувањето на подмладокот во земјоделските сто 
панетва и задругите треба да му се посвети посебно 
внимание. 

За 1960 година се предвидува набавка на нови 
високомлечни крави во поголем обем; 

да се продолжи со меринизацијата на овците и 
вештачкото осеменување на кравите; 

стопанските организации во земјоделството тре-
ба да организираат гоење на добиток во пошироки 
размери; 

да се прошират мерките за заштита на доби-
токот од болести, штетници и да се преземат други 
мерки за унапредување на сточарството, како што 
се: липенцирање на добитокот, уматичувањѕ и др.; 

5. Во 1960 година се предвидува натамошно про-
ширување на петар шините под индустриските кул-
тури — шеќерна репа, намук, тутун и други. При-
тоа треба да се настојува за што поголемо механи-
зирање на процесот на производството и шеќерната 
репа и памукот. 

6. Една од основните задачи за унапредување 
на лозарството и овоштарството е подобрувањето 
на агротехниката на постојните плантажни насади 
и подигањето на приносите. 

Стопанските организации и установите во зем-
јоделството треба да преземат мерки за пообемно 
ѓубрење на насадите со вештачко, арско и зелено 
ѓубре, за нужните реконструкции на плантажите 
лозја и заштита на насадите од болести и штетници. 

7. Интензивните инвестициони вложувања во 
земјоделството ќе се продолжат и во 1960 година. 

Вкупните бруто инвестициони вложувања од 
општествени средства се цени дека ќе изнесуваат 
11,0 милијарди динари, што претставува околу 22% 
повеќе од остварените во 1959 година. 

Во 1960 година се предвидуваат 3,8 милијарди 
инвестиции од гарантирани средства. Овие сред-
ства ќе се употребат за продолжување изградбата 
на мелиоративните системи во Пелагонија, Брегал-
ница, Струмичко поле, Тиквешкото поле, Струш-
кото поле и Скопското поле, за регулации и уреду-
вање на порои. 

Инвестиционите вложувања се насочуваат во 
одделни гранки за следните поважни намени: 

В о п о л е д е л с т в о т о : за натамошно зголе-
мување на механизацијата и тоа првенствено зголе-
мување на бројот на тешките трактори со приклуч-
ни машини и други земјоделски машини што ќе 
овозможат механизирање на поголем број работни 
процеси, за изградба на топли леи за производство 
на ран тутунов расад и подигање на сушилници за 
тутун и за изградба на магацински простор и друго. 

Во о в о ш т а р с т в о т о и л о з а р с т в о т о : за 
продолжување со реконструкциите на постојните 
илантажни лозја и подигање на нови интензивни 
расади, што обезбедуваат рентабилно производство, 



Стр. 748 - Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 31 декември 1959^ 

и доопремување со потребната механиза,ција, како 
и опрема за заштита на насадите од болести и штет-
ници односно создвање на комплексна механизација 

В о с т о ч а р с т в о т о : за набвака на припло-
ден добиток особено на високопродуктивни крави, 
изградба на шталски простор и набавка на опрема. 

Во п р е р а б о т к а н а з е м ј о д е л с к и т е 
п р о и з в о д и : за проширување на постојните ви-
нарски визби и изградба на нови, за изградба на 
нови капацитети за сушење и пултшрање на овошје 
и зеленчук во рамките на земјоделските производ-
ни организа,ции. 

П р е в е д у в а њ е на ерозивните терени во про-
дуктивни површини. 

З а у р е д у в а њ е н а в о д и т е и п о р о и т е 
првенствено во мелиоративните подрачја, како и за 
студии, истражување и проектирање во областа на 
водостопанството. 

8. Социјалистичките стопанства, земјоделските 
задруги и деловните задружни сојузи се основните 
носители во спроведувањето на предвидените за-
дачи во планот. За извршувањето на предвидените 
задачи: потребно е да се мобилизираат сите сили во 
областа на земјоделството а нарочно во социјали-
стичките стопанства и задруги. 

Проширувањето на обработливата површина со 
разорување на нови површини и проширување на 
сеидбената површина, зголемувањето на приносите 
и бројот на добитокот и воведувањето на поетиму-
латив,ни форми на наградување се главните задачи 
на социјалистичките стопанства за чие извршува-
ње ќе треба да се вложат максимални напони. 

^оперирањето треба и понатаму да се проши-
рува со разновидни форми што1 се од економски 
интерес за задругите и индивидуалните производи-
тели. 

Земјоделските задруги, деловните сојузи и дру-
гите земјоделски организации, во своите акциони 
програми, треба да ги разработат задачите што ги 
предвидува планот и да преземат мерки за нивното 
извршување. 

9. За постигање на подобри резултати во ко-
ристењето на земјиштето ќе се преземат мерки 
предвидени со Законот за искористување на сел-
скостопанското земјиште. 

Глава XI 
ШУМАРСТВО 

1. За развитокот на шумарството во 1960 година 
се предвидува поголем обем на работите за одржу-
вање и унапредување на постојните шуми и пошу-
мување. За таа цел, покрај предвидените средства, 
се смета и со поголемо учество' на општествените 
организации. 

За одржување и мелиорација на постојните 
шуми се предвидуваат следните поважни мерки: 

проширување на работите за нега и унапреду-
вање на шумите со чистење, прореди и внесување 
на четинари, тополи и други економско' појаки др-
весни видови; 

заштита и одбрана на шумите од пожари, ин-
секти и елементарни непогоди. 

За обнова на шумите се предвидуваат следните 
мерки: 

изведување на работи за комплексна мелиора-
ција на деградираните шуми и шикари, со допол-

нително пошумување со четинари, тополи и други 
економско појаки древени видови; 

проширување на работите за подигање на ин-
тензивни шухмски култури и плантажни насади на 
тоно ли, петина ри и други дрвесни видови со високи 
приноси, за која цел ќе се од,делат посебни средства. 
Потребно е во1 1960 година да се обрне посебно в,ни-
мание за изработка на документација, формирање 
расадничка површина и производство на расад и 
друго; 

проширување на работи,те за комплексна ме-
лиорација на голините со примена на разни поефи-
касни и поекономични методи за мелиорација (по-
шумување, затревување, подигање на лозови и 
овошни насади и др.). 

2. Инвестиционите вложувања во шумарството 
во 1960 година се насочуваат: 

, за изградба на главни шумски комуникации во 
поотворените шуми; 

за набавка на опрема за механизирање на ра-
ботите за изградба на патишта, одгледување на шу-
мите и пошумув,ањето и за пошумување. 

3. Во 1960 година се предвидува посовремено 
искористување на шумските богатства со проширу-
вање на режиското искористување на главните и 
споредните шумски производи врз база на редов-
ните и одгледните сечи и комбинирано шумско-зем-
јоделско користење на земјиштата и др. 

4. Во склад со подобрената комуникациска мре-
жа и отварањето на нови шумски комплекси, се 
'предвидува обемот на сечата да изнесува 710.000 м3, 
од кои во шумите од општонароден имот 650.000 м3, 
а во шумите во приватна сопственост 60.000 м3. Ин-
дустриската сеча во 1960 година треба да се зголеми 
за 25,5% односно да достигне висина од околу 
250.000 м3. 

5. Со цел да се подобрат организационите, струи 
ните и техничките услови за стопанисување со шу-
мите воопшто и шумското производство посебно, во 
1960 годин,а ќе се спроведе реорганизација на шум-
ските стопанства, зајакнување на службата шум-
ска инспекција и јакнење на службата за чување 
на шумите. 

Глава XII 

ГРАДЕЖНИШТВО 

1. Во 1960 година се предвидува следниот обем 
на градежни работи: 

Во милиони динари 

по тековни цени^) 
индекс 

1959 1960 1960/1959 

В к у п н о : 21,4 26,5 123,8 
а) Општествен сектор 19,0 24,0 126,3 

стопански објекти 12,5 16,1 128,7 
нестопански објекти 6,5 7,9 121,4 

б)) Приватен сектор 2,4 2,5 104,2 
Предвидениот обем на градежните работи за 

1960 година е поголем за 23,8% во споредба со 1959 
година. Со овој обем на 'градежните работи се до-

Спроведувањето со Перспективниот план е 
вршено врз база на цени од 1956 година. 
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стигна 96,3% од предвидениот обем за 1961 година, 
по Општествениот план за стопанскиот развиток на 
Народна Република Македонија за 1957—1961 год. 

Во 1960 година најголем пораст на градежните 
работи се очекува кај хидро градбата. 

2. Од предвидениот обем на градежните работи 
во општествениот сектор отпаѓа: на високоградба 
11,5 милијарди динари, на нискоградба 4,2 мили-
јарди динари, на хидроградба 5,5 милијарди динари 
и друго 2,8 милијарди динари. 

3. За извршувањето на планираниот обем на 
градежните работи и за унапредувањето на градеж-
ништвото се предвидува да се вложат бруто инве-
стиции во износ од околу една милијарда динари. 
Знатен дел од овие средства треба да се употребат 
за набавка на градежна механизација наменета за 
изградба на хидроградежни објекти. 

Градежните претпријатија треба да посветат по-
големо внимание во користењето на градежната ме-
ханизација. Покрај тоа нужно е да се врши коопе-
рирање во користењето на одделната механизација 
за поефикасно изведување на работите. 

4. Градежните претпријатија треба да преземат? 
мерки за подобрување на организацијата на изве-
дување на градежните работи, за проширување на 
работењето по норма и проширување на системот 
на наградување по комплексен учинок. 

5. Потребно е во 1960 година да се направат по-
големи напори и усилби за зајакнување и проши-
рување на проектантските капацитети. Покрај дру-
гите мерки за таа цел се предвидува и изградба на 
соодветни работни простории. 

6. Производството на градежни материјали по 
обем, квалитет и асортиман, иако е подобрено во 
последните две години се уште не задоволува. Во 
1960 година нужни се посебни напори и средства од 
стопанските организации и другите органи за обез-
бедување на потребниот обем, асортиман и квалитет 
на материјалот. 

Глава XIII -

СООБРАЌАЈ 

1. Порастот на производството и зголемената 
дејност во сите стопански области, а напоредо со 
тоа и порастот на животниот стандард ќе условат 
понатамошен пораст на побарувачката на сите ви-
дови сообраќајни услови во 1960 година. 

Обемот на сообраќајните услуги, по видови на 
превозни услуги и по сообраќајни гранки, земајќи 
го предвид порастот на побарувачката и располо-
живите сообраќајни капацитети, се оценува дека ќе 
се движи со следната динамика: 

Сообраќај 

Во тоа: 

Патнички 
Товарни 
Поштенски 

,1960/1959 

вкупно: 110,4 

109,5 
111,2 
111,3 

1960/1958 

126,8 

121,4 
131,7 
124,0 

По сообраќајни гранки: 

Железнички 109,9 121,6 
Друмски 112/) 162,4 
Поштенски 111,3 124,0 
Езерски 121,5 125,9 

Предвидениот обем на сообраќајните услуги во 
1960 година треба да биде постигнат со подобро ко-
ристење на производните сили и активирање на ин-
вестиционите вложувања во сообраќајот, согласно 
со одредената инвестициона политика за оваа сто-
панска област. 

Со реализирањето на предвидениот обем на 
сообраќајните услуги во 1960 година, за четири го-
дини ќе биде остварено 100% од планираниот обем 
на сообраќајните услуги по Општествениот план за 
стопанскиот развиток на Народна Република Ма-
кедонија за 1957-1961 година. 

2. За понатамошен развиток и унапредување на 
сообраќајот треба да се продолжи со понатамошна 
обнова, реконструкција и проширување на сообра-
ќајните капацитети. Проширувањето на сообраќај-
ните капацитети да се врши со набавка на нови, 
современи поекономични средства. 

За постигањето на оваа цел треба да се кори-
стат средствата од сопствените фондови на стопан-
ските организации, дел од средствата на централ-
ните инвестициони фондови на железничкиот и по-! 
именскиот сообраќај, како и средства од општестве-
ните инвестициони фондови. 

Обемот на бруто инвестициите во сообраќајот 
за 1960 година се. предвидува на околу 6.000 ми-
лиони динари, што изнесува за 11% повеќе од 1959 
година. Предимната намена на овие средства е за 
реконструкции и модернизација на патишта, на же-
лезнички линии и построеше а, набавка на превозни 
средства за друмскиот и железничкиот сообраќај, 
за изградба на поштенско-телеграфско-телефон-
ски капацитети и друго. 

Од гарантираните инвестиции ќе се продолжи 
изградбата на автопатот „Братство-единство", ќе се 
заврши патот Струмица—Титов Велес и ќе се про-
должи изградбата на постојани мостови. 

Глава XIV 

ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ 

1. Спрема предвиденото зголемување на про-) 
изводството и надворешната размена на стоки, се 
очекува во 1960 година да се зголемат стоковните 
фондови и да нарасне стоковниот промет во сите 
гранки на трговијата. 

Стоковниот промет на мало во 1960 година се 
предвидува да се зголеми за 13%? во однос на прет-
ходната година. Притоа треба и натаму да се ши-
рат директните односи помеѓу трговијата на мало 
и производството. 

Стоковниот промет на големо се предвидува да 
се зголеми со 6% во однос на прзтходната година. 
Овој пораст особено се очекува кај земјоделските 
производи, рецродукционите и инвестиционите ма-
теријали. 

2. Во 1960 година ќе се продолжи со мерките за 
подобрување на организацијата и техниката на про-
метот со земјоделски и други производи потребни 
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за снабдување на градовите. Овие мерки треба да 
бидат првенствено насочени кон создавање на ус-
лови за поорганизирано поврзување на производ-
ството со потрошувачката на земјоделските произ-
води по пат на здоговарање и обезбедување на бла-
говремен пласман по најповолни цени за производ 
дителот и потрошувачот. 

3. За унапредување на пазарот и обезбедување 
поповолни услови за реализација на предвидениот 
промет со земјоделски и; индустриски производи 
треба во пошироки размери да се пристапи кон 
проширување на малопродажната мрежа и зголе-
мување на складишниот простор. 

4. Предвидените инвестиции во трговијата во 
19СО година ќе се обезбедат со зголемени вложувања 
од страна на трговските претпријатија и од опште-
ствените инвестициони фондови. Предимната на-
мена на тие средства треба да биде за изградба на 
современ подавачки и складиштен простор за ин-
дустриски и земјоделски производи, модернизација 
и техничко о-премување на трговската мрежа на 
мало како и во изградба на други објекти што ќе 
придонесат за развивање и унапредување на сто-
ковниот промет. 

5. Прометот во угостителството и туризмот се 
предвидува во̂  1960' година да се зголеми за 8% во 
однос на претходната година. Предвидениот пораст 
базира на очекуваното зголемување на куповната 
сила на населението, зголемувањето на стопанската 

. ^ 

активност, порастот на домашните и странските 'ту-
ристи, воведувањето на современи форми на работа 
на објекти за општествена исхрана, како и на про-
ширените капацитети. 

Изградбата на.нови и адаптацијата на постојни 
угостителски објекти во поголемите градови и ту-
ристички места ќе придонесе да се зголемат ка-
пацитетите за сместување и исхрана на туристите. 

Во 1960 година треба да се пристапи кон поши-
роко воведување на современи форми на послужу-
вање во угостителството. За таа цел треба да се 
преземат мерки за подобро користење на постој-
ните погодни објекти и да се извршат нужни адап-
тации, проширување, реконструкции и модерни-
зација. ј 

На сезонското угостителство, особено во- тури-
стичките центри и бањи, ќе треба да му се посвети 
посебно внимание за да се обезбеди доволен про-
стор и услови за сместување и исхрана на тури-
стите. ј 

6. Во 1960 година се предвидува знатно зголе-
мување на инвестициите во угостителството. Овие 
средства се наменети за продолжување градбата на 
започнатите објекти, како и започнување на град-
ба на хотели, ресторани за општествена исхрана, об-
јекти за масовен туризам и други објекти што ќе 
придонесат за унапредувањето на туризмот. 

Напоредно со зголемувањето на капацитетите за 
сместување и исхрана треба да се преземат мерки 
и за подобро користење на постојните капацитети 
и- подобрување на угостителските услуги. 

Стопанските и општествените организации во 
1960 година ќе треба да продолжат и да ја зголемат 
иницијативата за изградба и проширување на ка-
пацитетите на одморалиштата и другите објекти 
што служат за масовен одмор и разонода. 

7. Во 1960 година се предвидува натамошно 
зголемување на извозот за околу 7%?. Зголемување-
то на извозот базира врз зголеменото индустриско 
и земјоделско производство и подобрените услови 
за надворешна стоковна размена. 

Предвиденото зголемување на извозот по групи 
производи е следното: 

Во мил. девизни динари 

Ј - 300 динари 

индекс 

1959 1960 1960/1959 

2.585 2.750 106,3 
3.500 3.650 104,2 

1.425 1.650 115,7 
7.510 8.050 107,1 

Извоз на индустриски 
производи 

Извоз на тутун 
Извоз на земјоделски 

производи 
В к у п н о : 

За да се оствари предвиденото зголемување 
на извозот, стопанските организации за производ-
ство и промет со земјоделски и индустриски произ-
води треба да ги преземат нужните мерки за обез-
бедување на квалитетно производство и благовре-ј 
мен дотур и пласман. 

Глава XV 

З А Н А Е Т Ч И С Т В О 

1. Во областа на занаетчиството во 1960 година 
се предвидува следниот обем на производство и 
услуги: 

Во милиони динари 
по тековни цени 

1959 1960 1960/1959 

Општествен бруто про-
извод 13.720 15.020 109 

Во тоа: 
Во општествениот сектор 9.700 10.960 113 
Во приватниот сектор 4.020 4.050 101 

2. Во општествениот сектор на занаетчиството 
вкупните инвестициони вложувања се предвидува 
да изнесуваат 700 милиони динари. 
I Народните одбори, занаетчиските комори и сто-
панските организации треба да ги насочат инве-
стиционите вложувања кон проширување на мре-
жата на современи услужни занаетчиски капаци-
тети, проширување на дејноста на веќе постојните 
услужни претпријатија, механизација на градежно-
занаетчиските претпријатија, создавање на сервиси 
при станбените заедници и за проширување на по-
требни.те производни капацитети. 

3. За успешна реализација на поставениот план 
потребно е да се посвети поголемо внимание на при-
ливот на стручните кадри и учениците во дефи-, 
цитарните струки и да се преземат нужните мерки 
за ,нивното стручно оспособување. 
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Д Е Л Ч Е Т В Р Т И 

РЕЖИМОТ НА ФОНДОВИТЕ И МЕРКИТЕ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОТ 

Г л а в а XVI 

Ф О Н Д О В И 

1 

РЕПУБЛИЧКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

1. Средствата на Републичкиот' инвестиционен 
фонд се формираат од: 

приходите кои, по сојузните прописи за опште-
ствените инвестициони фондови и други прописи, 
му припаѓаат на Републичкиот инвестиционен фонд; 

ануитетите по заеми од Општиот инвестицио-
нен фонд; 

ануитетите по заеми дадени од Републичкиот 
инвестиционен фонд; 

дотацијата на Општиот инвестиционен фонд; 
други непредвидени приходи. 
2. Средствата на Републичкиот инвестиционен 

фонд ќе се употребат. 
A. За инвестиции во основни средства во 

поодделни области и за други намени, а најповеќе 
до "следните износи: 

Во областа на индустријата и ру-
дарството 2,480 мил. дин. 

Во земјоделството 1.150 мил. дин. 
Во шумарството 450 мил. дин. 
Во градежништвото 150 мил. дин. 
Во сообраќајот 555 мил. дин. 
Во трговијата и угостителств-ото 1.115 мил. дин. 
Во занаетчиството 350 мил. дин. 
За нестопански инвестиции — 

општествен стандард 900 мил. дин. 
За изготвување на техничка до-

кументација, гарантни износи и 
друго 250 мил. дин. 

B. За давање заеми за обртни средства. 
3. Предвидените средата од претходната точка, 

Југословенската инвестициона банка и Југословен-
ската земјоделска банка — Централа за Народна 
Република Македонија, ќе ги употреби: 

за извршување на обврските по порано склу-
чените заеми; 

за одобрување на нови заеми за реконструк-
ција и изградба на нови објекти; 

за дотации на фондови. 
4. Средствата на дотацијата од Општиот инве-

стиционен фонд, Југословенската инвестициона бан-
ка — Централа за Народна Република Македонија, 
ќе ги употреби за финансирање изградбата на опре-
делени објекти во следните области: 

Во индустријата и рударството до 850 мил. ди,н. 
Во шумарството — дотација на Ре-

публичкиот фонд за шумарство до 450 мил. дин. 
Во сообраќајот до 400 мил. дин. 
Во трговијата до 350 мил. дин. 
Во угостителството до 350 мил. дин. 
Средствата издвоени за шумарството во 1960 

година и средствата издвоени во сообраќајот во 
1960 година, како и во 1958 и 1959 година Југосло-
венската (инвестициона банка — Централа за На-

родна Република Македонија, ќе ги одобрува без 
обврска за враќање. 

Се овластува Извршниот совет да даде подроб-
на намена и расподелба на средствата од оваа точка. 

5. Во рамките на предвидените нови средства 
за индустријата и рударството и во рамките на 
предвидените средства за трговијата и угостител-
ството, Југословенската инвестициона банка — Цен-
трала за НРМ, посебно ќе издвои неон средства 
наменети за изградба на наменски објекти во Ку-
мановска и Охридска околија, и тоа најповеќе до: 

а) Во Кумановска околија 418 мил. дин. 
б) Во Охридска о-колија 330 мил. дин. 
Поблиската намена на овие средства, по пред-

лог на народните одбори на Кумановска и Охрид-
ска околија, ќе ја утврди Извршниот совет на НРМ. 

6. Останатите средства наменети за давање но-
ви заеми за основни средства па поодделни области 
ќе се употребат: 

В о и н д у с т р и ј а т а и р у д а р с т в о т о : за 
реконструкции и изградба на нови објекти во инду-
стријата на неметали, металната индустрија, елек-
троиндустријата, дрвната индустрија, текстилната 
индустрија, индустријата на кожи, прехранбената 
индустрија и графичката индустрија. 

Во рамките на средствата предвидени за инду-
стријата и рударството, Југословенската инвести-
циона банка — Централа за НРМ, ќе издвои износ 
од 50 милиони динари за дотација на Републичкиот 
фонд за испитувачки работи, без обврска за вра-
ќање; 

В о з е м ј о д е л с т в о т о : за набавка на кра-
ви и нивното сместување, за учество во уредува-
њето на пороите во подрачјата на мелиоративните 
системи предвидени со Законот за финансирање на 
мелиоративните работи во Народ,на Република Ма-
кедонија; за ситни мелиорации во земјоделските 
стопанства; и за преведување на ерозивните терени 
во продуктивна површина; 

В о г р а д е ж н и ш т в о т о : за давање заеми на 
помали градежни претпријатија за набавка на по-
ситна механизација и за изградба на работни про-
стории за проектански организации во Скопје; 

В о с о о б р а ќ а ј о т : за изградба на нови пош-
тенски згради, за изградба на бензински станици, 
аутосервиси и изградба на автобуски станици; 

В о т р г о в и ј а т а и у г о с т и т е л с т в о т о : 
за започнување градба н,а комерцијален изложбен 
простор, за изградба на продавнички простор во 
поголемите потрошувачки центри; за изградба и 
проширување на хотели и ресторани во бањите и 
за изградба на објекти за унапредување на туриз-
мот на Охридското Езеро; 

В о з а н а е т ч и с т в о т о : за формирање на 
нови сервиси при станбените заедници за потре-
бите на домаќинствата и станбените згради; за на-
бавка на механизација во градежното занаетчиство 
и за потребни производни капацитети: 

В о о п ш т е с т в е н и о т с т а н д а р д : за из-
градба на учи,лиштен простор за општообразовното 
школство, стручното школство, факултетски згра-
ди, здравствени објекти. 

Се овластува Извршниот совет да одреди по-
блиска намена на овие средства. 

За изготвување техничка документација, за по-
лагаше гарантни износи за одобрени заеми од сред-
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ствата на свој фонд во Кумановска и Охридска 
околија и за друго до 250 милиони динари. Се овла-
стува Извршниот совет да изврши расподелба на 
овие средства по одделни намени. 

7. Од делот на средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд што се формираат од ануитетите 
по заеми дадени од овој фонд, Југословенската ин-
вестициона банка и Југословенската земјоделска 
банка — Централа за НРМ, ќе даваат заеми за фон-
дот на обртни средства на стопанските организации 
на кои им се дадени инвестициони заеми, за основ-
ни средства. 

8. За инвестиционите заеми што се одобруваат 
од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во Кумановска и Охридска околија, корисниците на 
заемите не се задолжени да го полагаат пропиша-
ното учество во трошоците на инвестициите. 

9. Се овластува Извршниот совет да ги пропи-
ше условите и начинот на доделување на заемите. 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

1. Средствата на Републичкиот, фонд за стан-
бена изградба се формираат спрема постојните про-
писи. 

2. Републичкиот фонд за станбена изградба 
учествува во приходите на општинските фондови за 
станбена изградба од придонесот за станбена из-
градба со 20%. 

3 

ФОНДОВИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ШУМАРСТВОТО 

1. Шумските стопанства, од цената на дрвата на 
корен и од приходите од споредните производи, пла-
ќаат придонес на околиските фондови за унапре-
дување на шумарството по следните норми: 

Кумановска, Скопска и Тетовска околија 20% 
Битолска и Охридска околија 25% 
Титоввелешка и Штипска околија 40% 
2. Во 1960 година Републиката не учествува во 

дриходите на околиските фондови за унапредување 
на шумарството. 

ФОНДОВИ ЗА ПАТИШТА 

Приходите на фондовите за патишта се распре-
делуваат по одделни фондови и тоа: 

Фон тови за патишта 

Репуб- Око- Општин-
лички лиски ски 

а) Данок на промет на тран-
спортни услуги од приват-
ни возила 60% 20% 20% 

б) Државни такси на мотор-
ни возила 60% 20% 20% 

в) Државни такси на за-
прежни возила — 60% 40% 

г) Општински такси на во-
зила — — 100% 

д) Приходите од продадена трева, овошје и дрва 
од патното земјиште, ќе се уплатуваат во оној 

фонд за патишта, од кој се врши финансирање-
то за одржување и реконструкција на тие па-
тишта. 

ѓ) Приходите од парични казни за повреда на соо^ 
браќајните прописи, прописите за јавните па-
тишта и оштетување на патиштата, ќе се упла-
туваат во фондот на патишта на онаа политичко-
територијална единица, чии органи ја донеле 
одлуката за казна. 

Г л а в а XVII 

УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ПРИДОНЕСОТ 
ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Во делот на придонесот од доходот на стопан-
ските организации што според постојните прописи 
им припаѓа на Републиката и народните одбори, Ре-
публиката не учествува. 

Г л а в а XVIII 

РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ 

1. Вкупните расходи на републичкиот буџет из-
несуваат 10.978 милиони динари. 

2. Буџетската резерва на Републичкиот буџет 
изнесува 413 милиони динари. 

3. Од вкупните републички приходи, на Репуб-
личкиот буџет му припаѓаат: 

а) 100% од републичкото учество во заеднички-
те приходи на народните републики и народните 
одбори; 

б) дотации од федерацијата; 
в) други приходи предвидени со Републичкиот 

буџет. 

Г л а в а XIX 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Општествените планови на општините и око-
лиите треба да бидат во согласност со Сојузниот и 
со овој општествен план и преку структурата на 
вложувањата и мерките за развиток на стопанство-
то, општествениот стандард и личната потрошувач-
ка на своето подрачје, да придонесуваат за оства-
рувањето на задачите и предвидувањата со Сојуз-
ниот и овој план. 

Плановите на стопанските организации треба 
да бидат во согласност со целите и задачите на Со-
јузниот општествен план, овој план и плановите на 
околиите и општините. Поради тоа потребно е да се 
координира работата на стопанските организации 
преку соборите на производителите, стопанските 
комори, стручните здруженија, задружните и други 
организации. 

2. Овој општествен план влегува во сила од 
1 јануари 1960 година, 
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215. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА НАРОД-
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ 

БУЏЕТ) ЗА 1960 ГОДИНА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој 
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, се прогласува Буџетот на Народна Ре-
публика Македонија (Републичкиот буџет) за 1960 
година со Законот за буџетот на Народна Република 
Македонија (Републички буџет) за 1960 година, што 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија го усвои на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 29 декември 1959 година и на сед-
ницата на Соборот на производителите одржана на 
29 декември 1959 година. 

У бр. 21 
29 декември 1959 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) 
ЗА 1960 ГОДИНА 

Член 1 
Буџетот на Народна Република Македонија (Ре-

публичкиот буџет) за 1960 година содржи: 
приходи — — — Динари 5.103.000.000 
расходи - - - - Динари 10.978.000.000 1 

вишок на расходи - Динари 5.875.000.000 

Член 2 
Вишокот на расходите над приходите по Репу-

бличкиот буџет се покрива со дотација предвидена 
во Сојузниот буџет. 

Член 3 
Се овластува Извршниот совет, во случај на 

нерамномерен прилив на приходите по Републич-
киот буџет да може да склучи заем во износ од 
1.000.ООО.00О динари, доколку овие средства не може 
да ги обезбеди од средствата на Републичкиот ре-
зервен фонд. 

Член 4 
Вишокот на расходите над приходите на само-

стојните установи во износ од 485.038.000 динари се 
покрива со дотација од Републичкиот буџет, со тоа 
што распоредот на нивните вкупни средства на 
лични и материјални расходи се утврдува со овој 
буџет. 

Член 5 
Вишокот на расходите над приходите по прет-

ек етките на фондовите во износ од 784.000.000 ди-
нари се покрива со дотација од Републичкиот буџет. 

Нераспределените средства по пресметките на 
фондовите можат да се користат само со претходна 
согласност на Државниот секретаријат за работи на 
финансиите. 

Член 6 
Средствата одобрени по Републичкиот буџет за 

1959 година за инвестиции, што органите, устано-
вите и организациите на кои им се дадени не ги 
утрошат до крајот на 1959 година, можат, по одо-
брение на Државниот секретаријат за работи на 
финансиите, да се употребат во 1960 година за до-
вршување на започнатите работи. 

Член 7 
Средствата за нестопански инвестиции по прет-

сметката на Извршниот совет во износ од 721.000.000 
динари ќе се утрошат според програмата што ќе ја 
утврди Народното собрание по предлог од Извр-
шниот совет. 

Се овластува Извршниот совет, во исполнување 
на програмата до висината на износот од претходи 
ниот став, да ја одреди висината на средствата за 
(изградбата на одделните објекти во 1960 година. 

Член 8 
Нови кредити за инвестициони расходи на то-

вар резервата по Републичкиот буџет можат да се 
одобруваат само врз основа на програма што прет-
ходно ќе ја одобри Извршниот совет и врз осно-ва 
на изработени и одобрени инвестициони елаборати. 

Нови кредити за инвестициони расходи на то-
вар на резервата по Републичкиот буџет за објекти 
чија изградба не може да се заврши со средствата 
што можат да се одобрат во 1960 година, Извршниот 
совет ќе одобри врз основа дополнителна програма 
што ќе ја утврди Народното собрание. 

Член 9 
Средствата што надлежните заводи за социјал-

но осигурување сходно член 24, 26 и 29 од Законот 
за здравственото осигурување на работниците и 
службениците ги враќаат во корист на одделните 
позиции на личните расходи по претсмегките на 
органите и установите, можат да се користат само 
за потребите предвидени во рамките на партијата 
лични расходи и тоа по претходна согласност на 
Државниот секретаријат за работи на финансиите. 

Член 10 
На товар партиите на функционалните расходи 

по пресметките на органите и установите не можат 
да се вршат расходи за кои во претсметките посто-
јат соодветни позиции во партиите на личните и 
оперативните расходи. 

Член 11 
Нови назначувања на службеници во органите 

и установите можат да се вршат само во рамките 
на утврдената систематизација на работните места 
и доколку се обезбедени средства по претсметката 
на соодветниот орган односно установа. 

Извршниот совет може за одделни органи и ус-
танови да определи во рамките на утврдената си-
стематизација на работните места да се назначуваат 
само одреден број нови службеници. 

Установи во смисла на свој член се установите 
основани од Извршниот совет, што се финансираат 
или примаат дотација од буџетот. 

Член 12 
Средствата по претсметките на органите и уста-

новите за плаќање на хонорари не можат во текот 
на годината да бидат зголемувани. 
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По исклучок средствата од претходниот став 
можат да се зголемуваат по одлука на Извршниот 
совет со која се определува извршување на одре-! 
дени задачи и се предвидува можност за хонорарно 
плаќање. 

Член 13 
Органите и установите во текот на буџетската 

година можат да наредат прекувремена работа со 
плаќање на надоместок само врз основа на прет-
ходна согласност од Секретаријатот за општа упра-
ва и Државниот секретаријат за работи на финан-
сиите. 

Член 14 
Од сите приходи на Републичкиот буџет што ќе 

се остварат во текот на 1960 година ќе се одделува 
3% во полза на Републичкиот резервен фонд. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила со денот на него-

вото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1960 година. 

216. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВР-
ШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕ-
ТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1958 ГОДИНА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој 
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, се прогласува Законот за завршната 
сметка за извршување на Буџетот на Народна Ре-
публика Македонија за 1958 година, што Народното 
собрание на Народна Република Македонија го 
усвои на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 29 декември 1959 година и на седницата на Со-, 
борот на производителите одржана на 29 декември 
1959 година. 

У бр. 22 
29 декември 1959 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1958 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи во 

буџетската 1958 година по буџетот на Народна Ре-
публика Македонија од оваа година изнесуваат: 

I. По Републичкиот буџет: 
Приходи - - — — Динари 7.494.002.733 
Расходи - - - - - Динари 7.479.780.925 
Вишок на приходи — — Динари 14.221.808 

И. По пресметките на уста-
новите со самостојно 
финансирање: 
Приходи - - - - - Динари 3.083.852.111 
Расходи - - - - - Динара 2.990.291.985 

III. По претсметките на по-
себните републички 
фондови: 
Приходи - - - - Динари 2.158.442.307 
Расходи Динари 1.790.955.837 

Член 2, 
Вишокот на остварените приходи над изврше-

ните расходи по Републичкиот буџет во износ од 
14,221.808 динари се распоредува и тоа 2,844.361 ди-
нар во постојаниот републички резервен фонд, а 
остатокот од 11,377.447 динари претставуваат при-
ход на Републичкиот буџет за 1959 година. 

Член 3 
Завршната сметка за извршување на Републич-

киот буџет за 1958 година, заедно со завршните 
сметки на установите со самостојно финансирање л 
посебните фондови од член 1 на овој закон, се со-
ставен) дел на законот. 

Член 4 
Се одобрува завршната сметка за извршување 

на Буџетот на Народна Република Македонија за 
1958 година 'согласно на одредбите од член 106 ст. 2 
од Основниот закон за буџетите. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

217. 
Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија, на Дванаесеттата седница на Републич-
киот собор одржана на 29 декември 1959 година И 
на Тринаесеттата седница на Соборот на произво-
дителите одржана на 29 декември 1959 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

ЗА 1958 ГОДИНА 

I. Се одобрува завршната сметка на Републич-
киот инвестиционен фонд за 1958 година и тоа: 

(во милиони дин.) 
А 

Вкупно остварени средства 14.774,5 
Вкупно утрошени средства 9.623,5 
Неутрон!ени средства 5.151,0 

В 
Вкупно остварени средства 14.774,5 
Вкупно ангажирани средства 16/)70,4 
Повеќе ангажирано средства 1.295,9 

II. Во повеќе ангажираните средства од 1.295,9 
милиони динари ќе се вратат на Фондот во 1959 го-
дина и тоа: 

1. Од редовно одобрените заеми во 1959 
година на авансираните во 1958 го-
дина стопански организации! 312,9 
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2. Од вратените краткорочни позаЈМРШИ 
дадени во 1958 година на народните 
одбори за покривање обврските по 
заемите на стопанските организации 
одобрени од Општиот инвестиционен 
фонд 207,9 

3. Од пренесеното пресметано ограни-
чување во 1958 година 594,7 

4. Од приливот на средствата во Фон-
дот во 1959 година 180,4 

III. За ликвидирањето на повеќе ангажираните 
средства од Фондот во износ од 1.295,9 милиони ди-
нари ќе се грижи во 1959 година Југословенската 
инвестициона банка — Централа за Народна Репу-
блика Македонија во Скопје. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 60 
29 декември 1959 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Соборот Претседател 

на производителите, на Републичкиот собор, 
Борко Темелковски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

218. 
На основа член 3 од Законот за органите на 

управата во Народна Република Македонија и член 
81 од Законот за државната управа, Извршниот со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА 

НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СТОКОВ ПРОМЕТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Државниот секретаријат за стоксв промет го 

следи извршувањето на републичкиот општествен 
план во поглед на стоковиот промет и ги врши уп-
равните работи од републичката надлежност во 
областа на стоковиот промет и трговските, угости-
телските и туристичките услуги, се грижи за спро-
ведување на прописите на трговската, угостителска-
та и туристичката дејност и обезбедувањето на снаб 
дувањето на пазарот, се грижи за спроведувањето 
на стопанските и управните мерки на пазарот, го 
обезбедува спроведувањето на прописите за паза-
ришната инспекција, ги врши и другите управни 
работи од републичката надлежност во областа на 
стоковиот промет, доколку некои од тие работи не 
се ставени во надлежност на друш републички ор-
гани на управата. 

Работите од претходниот став Државниот се-
кретаријат ги врши преку своите организациони 
единици одредени во чл, 10 од оваа уредба и Па-

заришниот инспекторат како посебен орган на упра 
вата во состав на Државниот секретаријат. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ 

а) Државен секретар 
Член 2 

На чело на Државниот секретаријат стои, со не-
говата работа раководи и го преставува државниот 
секретар. 

Член 3 
Државниот секретар ги потпишува сите акти на 

Државниот секретаријат, доколку со посебни про-
писи или со решение на државниот секретар доне-
сено на основа на законот не е инаку одредено. 

Државниот секретар може да ги овласти рако-
водителите на основните организациони единици да 
донесуваат решенија во управна постапка, превзе-
маат определени управни дејствија и даваат објас-
нувања за примената на поедини прописи кои се 
однесуваат на работите од делокругот на органи-
зационите единици. 

Државниот секретар не може да го пренесе 
овластувањето за потпишување на акти кои се упа-
туваат до Извршниот совет, неговите одбори и ко-
мисии, до претседателите на народните одбори како 
и за други акти кога е тоа предвидено со посебни 
прописи. 

Член 4 
Државниот секретар е должен на Извршниот 

совет и на републичките совети и органи на упра-
вата да им укажува на ^согласностите по поедини 
прописи кои се однесуваат на работите од делокру-
гот на Државниот секретаријат за законите и дру-
гите прописи, како и на потребата да бидат регу-
лирани поедини прашања и преземање на соодвет-
ни мерки од значење на стоковиот промет, доколку 
тие работи не спаѓаат во надлежност на некој друг 
републички орган на управата или совет. 

Член 5 
Државниот секретар дава согласност на про-

писи за кои таа согласност е предвидена, како ми-
слење на нацрти на прописите и други акти што 
му се доставуваат на основа член 55 од Уредбата 
за организацијата и работењето на Извршниот 
совет. 

Член 6 
Државниот секретар го организира вршењето 

на работите во Државниот секретаријат, одредува 
задачи, дава упатства за работа и се грижи за уна-
предување на службата. 

Државниот секретар ги распоредува службени-
ците на работа по основните организациони еди-
ници. 

Член 7 
Државниот секретар решава за службеничките 

и работните односи на службениците и работниците 
на Државниот секретаријат, освен за оние за чии 
службенички односи решава Извршниот совет, или 
секретарот на Извршниот совет. 

Државниот секретар е највисок дисциплински 
старешина за службениците и работниците на Др-
жавниот секретаријат, 
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Одредени дисциплински овласти државниот се-
кретар може да ги пренесе на помошникот на др-
жавниот секретар или на раководителите на основ-
ните организациони единици. 

Член 8 
Државниот секретар ги образува стручните ко-

мисии и ги именува и разрешува нивните членови. 
Државниот секретар им дава одобренија на служ 

бениците на Државниот секретаријат за учеству-
вање во работата на стручни комисии шго ги обра-
зуваат други органи. Доколку службениците на Др-
жавниот секретаријат учествуваат во работата на 
комисии како претставници на Државниот секре-
таријат, по потреба може да им дава упатства за 
работа во тие комисии. 

Член 9 
Во Државниот секретаријат постои положај на 

помошник на државниот 'секретар. 
Помошникот на државниот секретар му помага 

на државниот секретар во раководењето со рабо-
тите на Државниот секретаријат, во рамките на пра 
вата и должностите кои ќе ги одреди државниот 
секретар. 

б) Организациони единици 

Член 10 
Основни организациони единици на Државниот 

секретаријат се: 
1. Одделение за трговија 
2. Група за надворешна трговија 
3. Група за угостителство и туризам 
4. Реферат за правни работи 
5. Општи отсек. 

Член 11 
Во делокругот на Одделението за трговија спа-

ѓаат сите работи од надлежноста на Државниот сен 
кроткријат кои се однесуваат на: 

1. проучување на организацијата и развојот на 
трговската мрежа и материјално-техничката осно-
ва на трговијата, следење снабдевеноста на пазарот 
и прашањата на цените и трошоците на трговијата; 

2. следење и анализа на односите на пазарот, 
извршување на поставените планови и распредел-
бата на вкупниот приход ,на внатрешната трговија; 

3. следење на техничката опременост на ррга-
низациите кои учествуваат во прометот и проблем 
мите на кадрите во трговијата. 

Одделението во својот состав има отсек за снаб-
дување и цени кој ги обавува работите од точка 1 
на овој член, како и реферат за општествен план 
кој ги обавува работите од точка 2 на овој член и 
реферат за инвестиции и кадрови кој ги обавува 
рабатите од точка 3 на овој член. Отсекот во својот 
делокруг се грижи и за приманата на прописите и 
мерките во областа на стоковиот промет, дава струч 
ни мислења и соработува со други државни органи, 
установи и организации кои работат во оваа област. 

Член 12 
Во делокруг на Групата за надворешна трговија 

спаѓаат сите работи од надлежноста на Државниот 
секретаријат што се однесуваат на надворешно-тр-
говската размена, организацијата, развојот на над-

ворешно-трговската мрежа и кадрите кои работат 
на работите на надворешната трговија. 

Член 13 
Во делокруг на Групата за угостителство и ту-

ризам спаѓаат сите работи од надлежноста на Др-
жавниот секретаријат кои се однесуваат на орга-
низацијата и развојот на мрежата, движењето на 
прометот и цените на услугите, кадрите, користе-
њето на кредити и расподелба на вкупниот приход 
од областа на угостителството и туризмот. 

Член 14 
Во делокругот на рефератот за правна работа 

спаѓаат: 
1. обавување на стручно правните работи во 

врска со изработка на прописи од областа на сто-
ковиот промет; 

5. давање објаснување за правилната примена 
на прописите од областа на стоковиот промет; 

3. следење на прописите и другите акти на на-
родните одбори на околиите и општините и нивните 
органи од областа на стоковиот промет донесени 
вон управна постапка за оценување на нивната за-
конитост; 

4. следење на актите на Трговската комора, 
Угостителската комора на НРМ, деловните здруже-
нија на кои Државниот секретаријат врши надзор 
и Туристичкиот сојуз на Македонија во вршење 
контрола на законитоста во смисла на постојните 
прописи; 

5. следење и проучување на прашањата за ор-
ганизација на органите на државната управа (на-
родни одбори на околии и општини) надлежни за 
работата на стоковиот промет; и 

6. водење управна постапка, презимање управ-
ни дејства и приготвување на управни акти, до-
колку тие работи не спаѓаат во делокругот на дру-
гите организациони единици. 

Член 15 
Во делокругот на Општиот отсек особено спаѓа: 
1. приготвување решенија за службеничките и 

работничките односи на службениците и работни-
ците на Државниот секретаријат и водење на пер-
сонална евиденција за овие службеници; 

2. приготвување и извршување на претсметката 
и работите на сметководството и економатот; 

3. канцелариското и архивското работење; и 
4. водење евиденција за стручните службеници 

во органите на државната управа (народни одбори 
на околии и општини) надлежни за работата на 
стоковиот промет, угостителството и туризмот и вр-
шеше работите во врска со стручното образование 
и усовршување на тие службеници. 

III. ОРГАНИ НА УПРАВАТА ВО СОСТАВ 
НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

Член 16 
Во состав на Државниот секретаријат како по-

себен орган на управата постои Пазаришен ин-
спекторат (во понатамошен текст: Инспекторат). 

Член 17 
Инспекторатот ги врши работите кои му се ста-

вени во надлежност по посебните прописи за па-
заришната инспекција. 
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Член 18 
На чело на Инспекторатот стои и -со неговата 

работа раководи главниот пазаришен инспектор. 
Во случај на отсатност, главниот пазаришен 

инспектор го заменува пазаришен инспектор кого 
го одреди државниот секретар. За својата работа и 
работата на Инспекторатот главниот пазаришен ин-
спектор одговара на државниот секретар. 

Член 19 
Инспекторатот пред Извршниот совет го прет-

ставува државниот секретар а према останатите 
органи, установи и организации главниот пазаришен 
инспектор. 

Член 20 
/ 

Работите на Инспекторатот ги врши главниот 
пазаришен инспектор и пазаридшите инспектори. 

Член 21 
Главниот пазаришен инспектор му поднесува 

предлози и дава мислења на Државниот секрета-
ријат за презимање мерки и донесување прописи во 
работите од областа за која е основан, а за кои е 
надлежен Извршниот совет или Државниот секре-
таријат. 

Член 22 
Главниот пазаришен инспектор го организира 

вршењето на работата во Инспекторатот и се грижи 
за унапредување на службата. 

Главниот пазариш ен инспектор е непосреден 
дисциплински старешина за службениците и работ-
ниците на Инспекторатот. 

Член 23 
Главниот пазаришен инспектор ги потпишува 

актите на Инспекторатот, освен актите наведени 
во чл. 3 став 3 од оваа уредба. 

Член 24 
Надзор над работата на Инспекторатот врши 

Државниот секретаријат. 
Во вршењето надзор од претходниот став др-

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

Инспекторатот е должен да ги доставува на 
Државниот секретаријат актите донесени вон уп-
равна постапка. 

IV. ОВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТИ 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

Член 25 
Со работата на одделението раководи началник, 

со работата на групите раководат раководители на 
групите а со работата на отсекот шефот на отсекот. 
Со рефератот за правните работи раководи само-
стоен советник, кој има должности и овласти на 
началник на одделение. 

Во случај на отсатност на началникот, раково-
дителот на групата, шефот на самостојниот отсек и 
раководителот на Рефератот за правни работи 1и 
заменува службеник кого го одреди државниот се-
кретар. 

Во вршењето на работите на началникот на 
одделението, раководителот на групата, шефот на 
самостојниот отсек и самостојниот советник како 
раководител на рефератот за правни работи се 
должни да се придржуваат кон упатствата кои им 

ги дава државниот секретар и нему му одговараат 
за својата работа. Шефовите на отсеците во состав 
на одделение треба да се придржуваат и кон упат-
ствата и инструкциите кои им ги дава началникот 
на одделението. 

Член 26 
Покрај должностите и овластите предвидени во 

чл. 75 од Законот за државната управа началникот 
на одделението е должен да се грижи за стручното 
усовршување на службениците во одделението а 
особено да води сметка приправниците да се запо-
знаат со сите работи на кои работат. 

Член 27 
Должности и овласти на началник на одделе-

ние имаат и раководителите на групите и самостој-
ниот советник како раководител на рефератот за 
правни работи. 

Со работата на отсекот кој е во состав на одде-
ление раководи шефот на отсекот под непосредни 
упатства на началникот на одделението. Поважните 
акти и другите работи на отсекот ги приготвува и 
извршува самиот шеф на отсекот. Шефот на отсе-
кот има должности и овласти пропишани во чл. 76 
од Законот за државната управа. 

Член 28 
Референтите и другите службеници во одделе-

нието, групите и отсекот ги проучуваат прашањата 
и предметите од делокругот на одделението, отсе-
кот односно групата, приготвуваат документација, 
реферати и решења за тие прашања и предмети, 
работат на изработка на прописи, водат потребна 
евиденција и вршат други работи што ќе им се до-
верат. 

Покрај работите од претходниот став пазариш-
ните инспектори ги вршат и сите работи предвидени 
по посебните прописи. 

V. ТУРИСТИЧКИ СОВЕТ 

Член 29 
Во Државниот секретаријат постои Туристички 

совет, како стручен советодавен орган со задаток 
да по барање на државниот секретар или по соп-
ствена иницијатива на Државниот секретаријат му 
дава стручни мислења по сите прашања за органи-
зацијата и функционирањето на туризмот во На-
родна Република Македонија. 

Пред донесување на прописи од областа на ту-
ризмот како и пред предлагање на Извршниот совет 
или на друг орган донесување на прописи или пла-
нови за развој на туризмот, Државниот секретаријат 
е должен за тие прописи односно планови претход-
но да го прибави мислењето на Туристичкиот совет. 

Член 30 
Туристичкиот совет се состои од претседател и 

14 до 20 члена. 
По еден член на Туристичкиот совет се именува 

по предлог на Републичкиот завод з;а стопанско 
планирање, Републичката дирекција за патишта, 
Дирекцијата на југословенските железници за НРМ, 
Туристичкиот сојуз на НРМ, Угостителската комо-
ра на НРМ, Здружението на природните лечили-
шта на НРМ, Синдикатот на трговските, угостител-
ските и туристички работници — Републички одбор 
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за Македонија, Совет за култура на НРМ, Југослав 
венската инвестициона банка — Централа за НРМ, 
републичкиот Државен секретаријат за внатрешни 
работи, Советот за социјална политика и комунални 
прашања на НРМ, а останатите се именуваат од 
редовите на истакнатите стручњаци од областа на 
туризмот. 

Член 31 
Членовите и претседателот на Туристичкиот со-

вет ги именува и разрешува државниот секретар. 

Член 32 
Туристичкиот совет работи и донесува заклу-

чоци на седници. 
Седниците на Туристичкиот совет ги свикува и 

со нивната работа раководи претседателот на Со-
ветот. 

Државниот секретар и помошникот на државг-
ниот секретар можат да присаствуваат на седни-
ците на Туристичкиот совет и да учествуваат во 
расправувањето. 

Член 33 
Туристичкиот совет донесува свој деловник во 

согласност со државниот секретар. 

Член 34 
Стручната и административната служба на Ту-

ристичкиот совет ја обавува групата за угостител-
ство и туризам на Државниот секретаријат. 

Средствата за работата на Туристичкиот совет 
се обезбедуваат од претсметката на приходите и 
расходите на Државниот секретаријат. 

VI. КОЛЕГИУМ И СТРУЧНИ КОМИСИИ 

Член 35 
За расправување на поедини начелни и други 

поважни прашања што се однесуваат на органи-
зацијата и останатите работи од неговиот делокруг 
во Државниот секретаријат постои колегиум. 

Во колегиумот влегуваат: помошникот на др-
жавниот секретар, началникот на одделението за 
трговија, главниот пазариш ен инспектор, раково-
дителот на групата за надворешна "трговија, рако-
водителот на групата за угостителство и туризам, 
раководителот на рефератот за правни работи како 
и други службе-ници кои ќе ги одреди државниот 
секретар. 

На поедини седници ,на колегиумот може да се 
повикуваат раководителите или стручните службе-
ници на републичките совети и органи на управата 
како и преставници на други органи, установи, и 
организации. 

Колегиу-мот по потреба го свикува и со него-
вата работа раководи државниот секретар. 

Член 36 
Во колегиумот особено се расправуваат: основ-

ните проблеми во врска со изработка на нацрти на 
прописи, поважните нацрти на прописи на кои Др-
жавниот секретаријат е должен да дава забелешки, 
објаснувања кои државниот секретар е должен да 
ги дава, поважните прашања за внатрешната орга-
низација и на персоналната служба како и другите 
(прашања кои државниот секретар ги изнесе, 

Член 37 
На состанокот на колегиумот се води записник 

кој содржи: имиња на присатните членови, днев-
ниот ред, поважните заклучоци за поедини праша-
ња на дневниот ред, како и мислења на поедините 
членови на колегиумот доколку тоа тие го бараат. 

Член 38 
Заклучоците на колегиумот што претставуваат 

упатства за работа на Државниот секретаријат се 
соопштуваат по правило на службениците. Кои за-
клучоци ќе се соопштуваат на службениците одлу-
чува државниот секретар. 

Член 39 
Кога за поедини работи од надлежноста на Др-

жавниот секретаријат е потребно посебно проучу-
вање или друга стручна соработка кои не можат 
да се обезбедат во рамките на Државниот секре-
таријат, може да се образуваат стручни комисии. 

VII. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

Член 40 
Систематизацијата на работните места се утвр-

дува на начинот и во рамките на бројот на работ-
ните места одреден во Прилогот, кој е составен дел 
на оваа уредба. 

Член 41 
Во Државниот секретаријат постојат 2 работни 

места за назначување на приправници, кои не вле-
гуваат во бројот на работните места предвидени во 
Прилогот. 

Член 42 А 
Во Прилогот на оваа уредба се одредуваат нај-

високите звања на кои што службениците можат 
да се назначат односно унапредат. 

Член 43 
Во Државниот секретаријат службениците мо-

жат да се назначуваат и унапредуваат под условите 
пропишани со Законот за јавните службеници само 
во звањата и во рамките на бројот на работните ме-
ста утврдени во Прилогот на оваа уредба. 

На работно место за кое е предвидено опреде-
лено звање може да се назначи и службеник со 
непосредно пониско звање. 

Член 44 
Бројот на работните места одреден во Прилогот 

може да се измени со акт на државниот секретар, 
по претходна согласност на Одборот за организа-
ционо-управни прашања на Извршниот совет. 

Член 45 
Во Државниот секретаријат може да се осно-

ваат нови организациони единици само со измени 
на оваа уредба. 

Во случај на потреба постојните организациони 
единици можат да се спојуваат и на основа при-
времено решение на Државниот секретар кое оста-
нува во сила до изменувањето на оваа уредба, но 
најповеќе три месеци од донесувањето на реше-
нието, 
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VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 46 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Број 09—1043/1 
1 септември 1959 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Трајче Грујоски, с. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, с. р. 

— Сметководител 
— Архивар 
— Дактилографи 
I 
— Помошен службеник 
— Чистачка 

Сметков. реф. 1 
Администратор 1 
Дактилографи: 

1а кл. и 16 2 
Пом. служб. 1 
Чистачка 1 

П Р И Л О Г 
КОН УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РА-

БОТАТА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СТОКОВ ПРОМЕТ 

Работните места во Државниот секретаријат за 
стоков промет на НРМ се распределуваат на след-
ниот начин: 
1. Државен секретар 1 
% Помошник на државниот секретар 1 

3. Одделение за трговија 
— Началник Советник 1 

а)) Отсек за снабдување и цени 
— Шеф на отсекот и референт 

за снабдување, цени и орга-
низација на мрежата со сел-
скостопански производи Референт II в. 1 

— Референт за снабдување, це-
ни и организација на мрежа-
та со индустриски производи Референт II в. 1 

б) Реферат за општествен план 
— Референт за следење и из-

вршување на плановите на 
стоковиот промет, расподел-
ба на вкупниот приход како 
и појавите и движењето на 
пазарот Референт II в. 1 

ц) Реферат за инвестиции и кадри 
— Референт за инвестиции и 

кадри Референт II в. 1 
4. Група за надворешна трговија 

— Раководител на групата и ре-
ферент за индустриски про-
изводи Советник 1 

— Референт за селско-стопански Виши реф. 
производи 1 врста 1 

5. Група за угостителство и туризам 
— Раководител на групата и 

референт за туризам Советник 1 
— Референт за угостителство Референт II в. 1 

6. Реферат за правни работи 
— Раководител на рефератот за 

правни работи Советник 1 
7. Општи отсек 

— Шеф Администратор 1 
- - Личен секретар на држав-

ниот секретар Канц. реф, 1 

8. Пазаришен инспекторат 
— Главен пазаришен инспектор Советник 1 
— Инспектор за производство и 

промет на вино и на прера-
ботки од грозје и вино Советник 1 

— Инспектор за индустрија, ру-
дарство, градежништво, соо- Виши реф. 
браќај, стандардизација и др. I врста 1 

— Инспектор за стопански ор-
ганизации за промет со сел-
скостопански производи Референт II в. 1 

— Инспектор за занаетчиски 
услуги, угостителство и ту-
ризам Референт II в. 1 

219. 
На основа член 81 од Законот за државната 

управа и точ. 1 од Одлуката за овластување Ди-
рекцијата за патишта на НРМ својата внатрешна 
организација да ја утврди со правилник, во соглас-
ност со Извршниот совет на НРМ, дадена на сед-
ницата на Одборот за организационо-управни пра-
шања на Извршниот совет на НРМ од 24^1-1959 
година, Дирекцијата за патишта на Народна Репуб-
лика Македонија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ПАТИШТА НА 
НР МАКЕДОНИЈА 

I. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

Член 1 
Работите на Дирекцијата за патишта на Народ-

на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Дирекцијата), чиј делокруг е одреден со постојните 
прописи ги врши Дирекцијата преку организацио-
ните единици одредени во член 2 од овој правилник. 

Член 2 
Основни организациони единици на Дирекци-

јата се: 
1. Отсек за одржување, 
2. Отсек за новоградба, 
3. Општи отсек. 

1. Организациони единипи 

Член 3 
Отсекот за одржување ги врши следните ра-

боти: 
1. Ги следи и анализира сите проблеми во обла-

ста на одржувањето на јавните патишта и во врска 
со тоа предлага соодветни мерки и смерници и со-
работува во изработувањето на прописи, нормативи 
и друго. 

2. Го следи и анализира извршувањето на оп-
штествениот план во областа на одржувањето на 
јавните патишта категоризирани во I и II ред; 
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3. Ги следи сите постигнувања во развојот на 
патната мрежа и истите ги применува на нашите 
услови ја. 

4. Ги врши и ги средува податоците од броење 
на сообраќајот за оптеретување и капацитетот на 
јавните патишта. 

-5. Преку своите технички секции за патишта во 
Скопје, Битола, Титов Велес и Штип се грижи за 
текуштото одржување на јавните патишта катего-
ризирани во I и II ред и врши стручен надзор, 
контрола и евиденција на истите. 

61. Прибира и средува податоци 'за чинењето 
на објектите, за експлоатација и одржувањето на 
јавните патишта категоризирани во I и И ред, изве-
дува заклучоци и предлага соодветни мерки. 

7. Дава стручна помош на управите и техни-
чките секции за патишта на народните одбори. 

Член 4 
Отсекот за новоградба ги врши следните работи: 
1. Го следи и анализира извршувањето на оп-

штествениот план во областа на изградба на јавните 
патишта категоризирани во I и И ред, 

2. Проучува и стручно обработува прашања од 
областа на изградба на јавните патишта и пред-
лага соодветни мерки. 

3. Преку своите технички секции за патишта 
во Скопје, Битола, Титов Велес и Штип ги извр-
шува работите на изградба на јавните патишта ка-
тегоризирани во I и II ред и врши стручен надзор 
за истите. 

4. Ја проучува патната мрежа, улогата и зна-
чајог на поодделните патни правци, а со оглед на 
состојбата на патиштата и интензитетот на сообра-
ќајот се грижи за начинот и обемот за изградба на 
јавните патишта категоризирани во I и И ред. 

5. Прибира и анализира податоци за коцкање-
то на објектите и патиштата што се изградуваат 
и дава соодветни предлози. 

6. Врши анализи за положбата и потребите во 
областа на патните фондови, изведува заклучоци 
и дава соодветни предлози. 

7. Врши анализи за положбата на патната служ-
ба и нивната организација и предлага соодветни 
мерки за нивното унапредување. 

8. Одржува врски и дава стручна помош на 
управите и техничките секции за патишта при на-
родните одбори. 

Член 5 
Општиот отсек ги врши следните работи: 
1. Изработува предлози на претсметка на при-

ходите и расходите. 
2. Ги извршува претсметките на приходите и 

расходите. 
3. Припрема решенија за службеничките и ра-

ботните односи на службениците и работниците на 
Дирекцијата и води персонални евиденција за ис-
тите. 

4. Организира и врши сметководствено, канце-
лариско и архивско поодување. 

5. Управува со инвентарот на Дирекцијата и во-
ди евиденција за истиот. 

Во состав на Општиот отсек се наоѓа рефера-
тот за правни работи. 

Член 6 
Рефератот за правни работи ги врши следните 

работи: 
1. Ги врши правните работи во врска со изра-

ботка на прописите од областа на јавните патишта. 
2. Дава објаснувања за правилна примена на 

прописите од областа на јавните патишта. 
3. Ги следи прописите и другите акти на народ-

ните одбори на околиите и општините и нивните 
органи од областа на јавните патишта донесени вон 
управната постапка за оценување на нивната за-
конитост. 

4. Ги следи и проучува прашањата за органи-
зацијата на органите на управата на народните 
одбори на околиите и општините надлежни за ра-
ботите на јавните патишта. 

5. Вод,и управна постапка и изработува управни 
акти, доколку тие работи не спаѓаат во делокруг 
на други организациони единици: 

2. Технички секции за патишта 

Член 7 
На техничките секции за патишта во Скопје, 

Битола, Титов Велес и Штип, како управни уста-
нови непосредно подредени на Дирекцијата, се при-
менуваат одредбите на Уредбата за техничките сек-
ции за патишта („Службен весник на НРМ" бр. 
21/57). 

Член 8 
Се овластува Дирекцијата да донесе поблиски 

прописи за внатрешната организација, делокругот и 
работата на техничките секции за патишта во Скоп-
је, Битола, Титов Велес и Штип. 

И. ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Директор 

Член 9 
На чело на Дирекцијата стои и со нејзината 

работа раководи директорот. 
Во случај на отсатност или подолга спреченост 

директорот го заменува лице што го одредува Из-
вршниот совет. 

Член 10 
Директорот ги потпишува сите акти на Дирек-

цијата, доколку со одредбите на овој правилник 
или со одделно решение на директорот не е инаку 
одредено. Директорот не може да го пренесе на 
други службени лица потпишувањето на актите што 
се упатуваат до одборите и комисиите на Изврш-
ниот совет или до Извршниот совет. 

Директорот дава мислење на нацртите на про-
писите и другите акти што му се доставуваат по 
чл. 55 од Уредбата за организацијата и работење-
то на Извршниот совет, дава согласност на пропи-
сите за кои е предвидена согласност на Дирекцијата 
и дава објаснение за примена на републичките про-
пи,си од областа на јавните патишта. 

Член 11 
Директорот е должен Извршниот совет и репуб-

личките органи на управата, како и органите на 
околиите и општините да ги упозорува на несо-
гласностите на поедини прописи што се донесуваат 
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во работите од делокругот на Дирекцијата, со сојуз-
ните и републичките закони, како и други прописи, 
како и на потребата да бидат регулирани поедини 
поважни прашања од овие работи и на превземаше 
потребни мерки, ако тоа не спаѓа во надлежност на 
други републички органи на управата. 

Член 12 
Директорот го организира вршењето на работите 

на Дирекцијата, одредува задатоци, дава упатства 
за работа и се грижи за унапредувањето на служ-
бата и стручната работа. 

Директорот ги назначува шефовите на отсеците 
и одредува со кои отсеци иле Усе раководат. Спрема 
укажаната потреба директорот може да им доде-
лува на шефовите на отсеците и останатите служ-
беници и работи што не спаѓаат во делокруг на 
нивната работа. 

Директорот ,ти распоредува службениците на 
работни места. 

Член 13 
Директорот решава за службеничките односи 

на службениците на Дирекцијата. 
Директорот е највисок дисциплински стареши-

на за службениците на Дирекцијата и шефовите 
на техничките секции за патишта во Скопје, Би-
тола, Титов Велес и Штип. 

Член 14 
Директорот се грижи приправниците во Дирек-

цијата во текот на приправничката служба да се 
запознаат со работите, органите и организациите! 
чие познавање им е потребно за звањето за кое се 
припремаат. 

2. Шефови на отсеци 

Член 15 
Со работите на отсеците непосредно раководат 

шефовите, кои за својата работа му одговараат на 
директорот. 

Работите од рефератот за правни работи ги вр-
ши референт, кој има должности и овластувања на 
шеф на отсек. 

Во случај на отсатност или подолга спреченост, 
шефот на Отсекот го заменува службеник на отсе-
кот кого за тоа ќе го одреди директорот. 

Член 16 
Шефовите на отсеците се одговорни на дирек-

торот за стручната и техничката обработка на про-
ектите, елаборатите, анализите и другите матери-
јали кои се изработуваат во отсекот со кои тие ра-
ководат. 

Шефовите на отсеците се должни со стручните 
службеници да ги разгледуваат проектите, елабо-
ратите, анализите и другите материјали што се из-
работуваат во отсекот пред него што се истите под-
несат на директорот. 

Член 17 
Шефовите на отсеците им доделуваат на струч-

ните службеници предмети во работа и им даваат 
упатства и стручна помош по конкретните работи, 
непосредно се грижат за стручното усовршување на 
службениците, а нарочно истите да се упатуваат во 
проблемите и потребите на праксата во работите со 
кои раководат. 

Член 18 
Шефовите на отсеците му поднесуваат на ди-

ректорот на завршетокот на првото и второто полу-
годие на годи,ната извештаи за работата на стоечита 
и му даваат мислење за работата на службениците 
поради нивното оценување. 

3. Службеници 

Член 19 
Стручните службеници му помагаат на шефот 

на отсекот и нему му се непосредно одговорни за 
својата работа. 

Стручните службеници можат да вр.нат одре-
дени работи и под непосредно раководство на ди-
ректорот, кога тоа директорот го одреди. 

Под стручни службеници во смисла на одред-
бите од овој правилник се подразбирате службени-
ците на Дирекцијата во звање, советник, виши рефе-
рент и референт. 

Член 20 
Службениците се нарочно должни да ги проу-

чуваат прашањата од делокругот на отсекот, да ги 
вршат работите во врска со изработка на проекти, 
елаборати, анализи, тези, нацрти на прописи и 
слично, да припремаат потребна документација, ре-
ферати и акти, да водат потребна евиденција и вр-
шат други работи што ќе им се доверат. 

III. КОЛЕГИУМ И СТРУЧНИ КОМИСИИ 

Член 21 
За раеправување на поедини начелни и други 

поважни прашања што се однесуваат на организа-
цијата и останатите работи од неговиот делокруг во 
Дирекцијата се образува колегиум. 

Во колегиумот влегуваат директорот и шефо-
вите на отселите. 

За расправување на стручните прашања на сед-
ницата на колегиумот можат да се повикуваат и 
стручните соработници на Дирекцијата. 

Колегиумот го свикува и со неговите седници 
раководи директорот. 

Директорот ги свикува седниците по своја ини-
цијатива и по предлог на членовите на колегиумот 
или стручните соработници за расправување на од-
делни прашања од делокругот на Дирекцијата. 

Членовите на колегиумот можат да предложат 
во дневниот ред на седницата да се внесат и пра-
шањата од делокругот на Дирекцијата што не се 
предвидени во дневниот ред. 

Член 22 
На седницата на колегиумот особено се разгра-

нуваат основни проблеми во врска со изработка на 
прописи, мерки што се предлагаат на Извршниот 
совет, објаснувања кои што Дирекцијата е долнана 
да ги дава, поважни прашања за внатрешната ор-
ганизација и персонална служба, како и други пра-
шања што ќе ги изнесе директорот по своја иници-
јатива или по иницијатива на членовите на коле-
гиумот односно на стручните соработници. 

Член 23 
На седницата на Колегиумот се води записник 

кој содржи: фамилијарно и родено име на присат-
ните и отеатниге членови на колегиумот, причи-
ните за отсатност, дневниот ред на седницата, за-
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клучоци по прашањата ставени на дневниот ред и 
мислењата на поедини членови на колегиумот до-
колку тоа тие го бараат. 

Член 24 
Заклучоците на колегиумот што претставуваат 

упатства за работа на службениците на Дирекци-
јата се соопштуваат по правило на службеницине 
на Дирекцијата. Кои заклучоци ќе се соопштат од-
лучува директорот. 

Член 25 
За проучување на одредени прашања и изра-

ботување нацрти на прописи од надлежноста на 
Дирекцијата, можат да се образуваат стручни ко-
мисии. 

Членовите на комисиите ги именува и разре-
шува директорот. 

Директорот им дава на службениците на Дирек-
цијата одобрение за учествување во работата на 
стручните комисии што ги образуваат други органи. 

IV. ПОСТАПКА ПРИ ИЗРАБОТУВАЊЕ НА НОР-
МАТИВНИ АКТИ, АНАЛИЗИ И ДРУГИ МАТЕ-
РИЈАЛИ КОИ СЕ ПОДНЕСУВААТ НА ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ИЗВРШУВАЊЕТО НА НОРМА-

Т И В И Т Е АКТИ 

Член 26 
Нацртите на нормативите акти се изработуваат 

и поднесуваат на Извршниот совет по постапка про-
п е а н а со член 55 и 56 од Уредбата за организаци-
јата и работењето на Извршниот совет. 

При изработка на нормативни акти, по правило, 
во Дирекцијата се формира стручна комисија со 
задаток да ја проучи материјата што ќе биде опфа-
тена со нормативните акти и изработи тези на ос-
нова кои ќе се изработи нацртот на актот. Во ко-
мисијата се одредуваат правни, технички и други 
стручњаци од Дирекцијата и надвор од неа. Во ко-
мисијата можат по потреба да бидат одредени и 
научни, општествени и други работници од факул-
тетите, институтите, Сојузот на синдикатите и други 
органи и организации. 

Изработените тези, по правило, се разгледуваат 
од потесниот и поширокиот колегиум и по нивното 
усвојување се пристапува кон изработување на на-
цртот на нормативниот акт. 

При постапувањето по член 55 од Уредбата за 
организацијата и работењето на Извршниот совет, 
Дирекцијата — во зависност од материјата која што 
се нормативниот акт треба да се регулира — го до-
ставува нацртот на актот на заинтересираните ре-
публички и околиски органи на управата, Сојузна-
та управа за патишта, Друштвото на градежните 
инженери и техничари, Друштвото за патишта, Ју-
гословенската народна армија, Дирзкцијата на Ју-
гословенските железници, Дирекцијата на поштите, 
телеграфите и телефоните и до Републичкиот совет 
на Сојузот на синдикатите. Доколку донесување на 
нормативниот акт повлекува и финансиски изда-
тоци нацртот се доставува и до Државниот секре-
таријат за работи на финансиите, а нацртите што 
содржат одредби за прекршоци и казни и до Др-
жавниот секретаријат за внатрешни работи. 

Член 27 
Доколку нацртите од претходниот член содржат 

овластувања или задолжение за Извршниот совет за 
донесување поблиски прописи за извршување од-
носно спроведување на нацртот, при поднесувањето 
на Извршниот совет се поднесуваат и нацртите на 
тие поблиски прописи. 

Член 28 
При изработувањето на одделни проекти, ела-

борати, анализи и други материјали за Извршниот 
совет, Дирекцијата соработува со републичките ор-
гани на управата, Сојузната управа за патишта, 
Друштвото на градежните инженери и техничари, 
Друштвото за патишта, Југословенската народна 
армија, Дирекцијата на југословенските државни 
железници, Дирекцијата на поштите, телеграфите 
и телефоните, Републичкиот совет на Сојузот на 
синдикатите, Народната банка на ФНРЈ — Центра-
ла за НРМ и Инвестиционата банка на ФНРЈ — 
Централа за НРМ. 

Член 29 
При спроведувањето на анкети по одделни пра-

шања и проблеми Дирекцијата ја координира сво-
јата работа со органите и установите од претход-
ниот член, како и други заинтересирани установи, 
општествени и други организации, користи мате-
рија ли од анализи, анкети и евиденција со која што 
тие органи, установи и организации располагаат, а 
за материјалот од извршени анкети ги известува и 
им го става на расположение на тие органи, уста-
нови и организации, доколку директорот не одлучи 
поинаку. 

Член 30 
За обезбедување извршувањето односно спрове-

дувањето на нормативните акти за чие извршување 
односно спроведување се грижи Дирекцијата, освен 
мерките од член 27, Дирекцијата изработува про-
грами за нивното извршување односно спроведу-
вање, одржува советување со соодветните управни 
органи на народните одбори на околиите за извр-
шување односно спроведување на тие акти, издава 
прирачници и коментари, црезема надзорни и други 
мерки. 

Член 31 
Освен за работите од член 26 Дирекцијата може 

да образува комисии и за работи од член 29, како 
и за обработка на одделни прашања и проблеми 
чија обработка не може да се обезбеди во рамките 
на Дирекцијата, а за која цел можат да се свику-
ваат и одделни советувања со органите, установите 
и организациите од член 26. 

Член 32 
За изработување на нормативни акти, што ги 

донесува Дирекцијата сходно ќе се п,рименуваат од" 
редбите од член 26 и 27 од оваа уредба. 

V. ОДНОС СО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОКОЛИИТЕ 

Чл^н 33 
Во рамките на својот делокруг Дирекцијата 

спрема органите на управата на народните одбори 
на околиите ги врши правата и должностите утвр-
дени со одредбите од Законот за народните одбори 



Стр. 758 - Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 21 декември 1951) 

на околиите, Општиот закон за уредување на оп-
штините и околиите, Законот за државната управа 
и други постојни прописи. 

Член 34 
Дирекцијата укажува стручна помош на орга-

ните на управата на народните одбори на околиите 
надлежни за јавните патишта на нивно барање и 
по своја иницијатива за унапредување работите на 
тие органи. Одделна стручна помош Дирекцијата 
укажува на овие органи, во спроведувањето на ре-
публичките нормативни акти, контролата над при-
мена на овие акти, издигање на кадровите и орга-
низациони прашања. 

VI. ОДНОС СО ТЕХНИЧКИТЕ СЕКЦИИ ЗА ПА-
ТИШТА ВО СКОПЈЕ, БИТОЛА, ТИТОВ ВЕЛЕС 

И ШТИП 

Член 35 
Со техничките секции за патишта во Ско-пје, 

Битола, Титов Велес и Штип спрема кои оваа Ди-
рекција врши надзор над законитоста на работе-
њето, Дирекцијата ги прибавува актите донесени во 
управната постапка, како и сведенија и податоци 
што му се потребни за вршење на работите од него-
виот делокруг спрема истите. 

За вршење надзор над законитоста в л работе-
њето Дирекцијата презима мерки и дејствија за кои 
е овластена за отклонување на недостатоци во нив-
ното работење. 

Член 36 
Од техничките секции за патишта, Дирекцијата 

Прибавува мислења, предлози, одржува советувања 
при изработување на нацрти на прописи, предлози: 
на мерки, елаборати и извештаи за состојбата и по-
добрување на јавните патишта. 

VII. КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 

Член 37 
Канцелариското работење во Дирекцијата се 

обавува спрема постојните прописи за канцелари-
ското работење. 

VIII. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

Член 38 
Систематизацијата на работните места се утвр-

дува на начинот и во рамките на бројот на работ-
ните места одреден во Прилогот, кој е составен дел 
на овој правилник. 

Член 39 
Во Дирекцијата постојат 3 работни места за 

назначување на приправници, кои не влегуваат во 
бројот на работните места предвидени во Прилогот. 

Член 40 
Во Прилогот на овој правилник се одредуваат 

највисоките звања на кои што службениците можат 
да се назначат, односно унапредат. 

Член 4ј1 
Во Дирекцијата службениците можат да се на-

значуваат и унапредуваат под условите пропишани 
во Законот за јавните службеници само во звањата 
и во рамките на бројот на работните места утврдени 
во Прилогот на овој правилник. 

На работното место за кое е предвидено опре-
делено звање може да се назначи и службеник со 
непосредно пониско звање. 

Член 42 
Бројот на работните места одреден во Прилогот 

може да се измени со акт на Директорот, по прет-
ходна согласност на Одборот за организациано-утт-
равни прашања на Извршниот совет. 

Член 43 
Во Дирекцијата можат да се основаат нови ор-

ганизациони единици само со измени на овој пра-
вилник. 

Во случај на потреба постојните организациони 
единици можат да се спојуваат и со привремено ре-
шение на директорот. 

Решението од претходниот став' останува во 
сила до изменување на свој правилник, а најмногу 
три месеца од неговото' донесување. 

IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 44 
Овој правилник влегува во сила осум дена од 

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

Број 519 
16 мај 1959 година 

Скопје 
Директор 

на Дирекцијата за патишта 
на НРМ, 

Борис Блажевски, с. р. 

П Р И Л О Г 
КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 
РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ПАТИШТА 

НА НРМ 

Работните места во Дирекцијата за патишта на 
НРМ и техничките секции за патишта во Скопје, 
Битола, Титов Велес и Штип се распоредуваат на 
следниот начин: 

I. ДИРЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА НА НР 
МАКЕДОНИЈА 

1. Директор советник 

Отсек за одржување 
2. шеф советник 

3—4. референти в. реф. I вр. 
5. цртач рефер. III вр. 

Отсек за новоградба 
6. шеф советник 

7—8. референти в. реф. I вр. 
9. евидентичар рефер. III вр. 

10. катастар јрефер. III вр. 
11. административен служ-

беник канц. рефер. 

Општи отсек 
12. шеф 
13. референт за правни ра-

боти 
14. архивар 
15. дактилограф 

рефер. III вр. 

в. реф. I вр. 
канц. рефер. 
Дактил. 1-акл. 
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16—17. сметководители 
18. режисер 
19. курир 

20—21. шофер 

22. чистачка 

сметководител 2 
сметководител 1 
том. службен. 1 
високв. возач 
„Д" категорија 2 
чистачка 1 

П. ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА 
ВО СКОПЈЕ 

1. шеф в. рефер. I вр. 
Технички отсек 

2. шеф в. рефер. I вр. 
3. референт за подршка 

на пат. 
4. референти за обнова и 

евиден. 
5. Референт за проект, 

и објекти 
а) Транспорт и механизација 

6. референт за транс, и 
механ. 

7. евидентичар 
8—15. стални работници 

16—28. стални работници 
29—30. стални работници 
31—33. стални работници 

Општи отсек 
34. шеф 
35. референт за раб. одно-

си и соц. 
36. архивар 
37. дактилограф 
38. курир 
39. возач 

рефер. III вр. 

рефер. III вр. 

рефер. III вр. 

висококв. раб. 1 
канц. рефер. 1 
висококв. раб. 8 
квалиф. раб. 13 
полуквал. раб. 2 
неквал. раб. 3 

рефер. III вр. 1 

40. чистачка 
Сметководство 

41. шеф 
42. ликвидатор 
43. материјален сметково-

дител 
44. режисер 
45. обрач, службеник 
46. магационер 

канц. рефер. 1 
канц. рефер. 1 
дактил. 1-6 кл. 1 
пом. службен. 1 
висококв. воз. 

„Д" категор. 1 
чистачка 1 

сметк. рефер. 
сметководител 

сметководител 
сметководител 
сметководител 
канц. рефер. 

Испостави за патишта 

47. 
48. 
49. 
50. 

51—93. 
94—10 .̂ 

108—124. 
125—127 

128—130, 
131—155. 
156—161, 
162—174, 
175—176, 

177, 
178—179, 

а) Гостивар 
шеф 
надзорник 
палир 
администратор — ма-
гационер 
патари 
стални работници 
стални работници 
стални работници 

б) Скопје 
надзорници 
патари 
стални работници 
стални работници 
стални работници 

в) Куманово 
шеф 
надзорните 

рефер. III вр. 1 
надзори. IV вр. 1 
(висококв. раб. 1 

канц. рефер. 
квалиф. раб. 
квалиф. раб. 
полукв. раб. 
н ек в ал. раб. 

1 
43 
14 
17 

2 

надзори. IV вр. 3 
газалиф. раб. 25 
квалиф. раб. 6 
полукв. раб. 13 
неквал. раб. 2 

рефер. III вр. 1 
надз. IV вр. 2 

180. палир 
181—200. патари 

201. администратор — ма-
гационер 

202—210. стални работници 
211—219. стални работници 
220—221. стални работници 

висококв. раб. 1 
квалиф. раб. 20 

пом. канц. реф. 1 
квалиф. раб. 9 
полуквал. раб. 9 
неквалиср. раб. 2 

г) Крива Паланка 
222. шеф 

223—224. надзорните 
225. палири 

226—247. патари 
248. администатор — ма-

гационер 
249—258. стални работници 
259—263. стални работници 
264—265. стални работници 

рефер. III вр. 1 
надз. IV вр. 2 
висококв. раб. 1 
Квалиф. раб. 22 

пом. канц. реф. 1 
квалиф. раб. 10 
полуквал. раб. 5 
векна ли ф. раб. 2 

III. ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА 
БИТОЛА 

1. шеф 

2. 
3—4. 

6. 

7. 
8—27. 

28—227. 
228—232. 
233—236. 
237—364. 
365—366. 

Технички отсек 
шеф 
референт за подршка 
на патишта 
советник по изградба 
на нови патишта 
референт за проектира-
ње на патишта и обекти 
референт по оператива 
надзор ни ци на патишта 
патари 
палири 
стални работници 
стални работници 
стални работници 

в. рефер. I вр. 1 

в. рефер. I вр. 1 

рефер. III вр. 2 

советник 1 

Општи отсек 
367. шеф 
368. рефер. за работни од-

носи и соц. 
369. архивар 
370. дактилограф I класа 
371. службеник по механи-

зација 
372—373. шофер 

374. курир 
375. чистачка 

376—377. стражари 

Сметководство 
378. шеф 
379. ликвидатор 
380. материјален сметково-

дител 
381. режисер 
382. обрачунски службеник 
383. магационер 

рефер. III вр. 1 
рефер. III вр. 1 
надз. IV вр. 20 
квалиф. раб. 200 
висококв. раб. 5 
висококв. раб. 4 
квалиф. раб. 128 
полукв. раб. 2 

рефер. III вр. 1 

канц. рефер. 1 
админист. 1 
дакт. 1-6 кл. 1 

канц. рефер. 1 
висококвал. 
возач „Д" кат. 2 
том. службен. 1 
чистачка 1 
пом. службен. 2 

сметк. реф. 1 
сметководител 1 

сметководител 1 
сметководител 1 
сметководител 1 
канц. рефер. 1 

Испостава — Прилеп 
384. шеф рефер. III вр. 1 
385. градежен техник рефер. III вр. 1 
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386. службеник по работни 
односи и соц, осигуру-

вање 
387. магационер 
388. стражар 
389. стални работник 

390—471. стални работници 
472—473. стални работници 

Испостава —- Гевгелија 

канц. рефер. 
пом. канц. реф. 
пом. службен, 
висококв. раб. 
квалиф. раб. 

1 
1 
1 
1 

82 
полуквал. раб. 2 

Испостава — 
474. шеф 
475. градежен техник 
476. службеник по раб. 

носи и социјално 
477. магационер 
478. стражар 
479. стални работници 

480—536. стал,ни работници 
537—538. стални работници 

Испостава — 
539. шеф 
540. магационер 
549. стални работници 

Охрид 
рефер. III вр. 
рефер. III вр. 

од-

1 
1 

1 
1 
1 
1 

57 

канц. рефер. 
пом. канц. реф. 
пом. службен, 
висококв. раб. 
квалиф. раб. 
полуквал. раб. 2 

Кичево 
рефер. III вр. 1 
пом. канц. реф. 1 
квалиф. раб. 9 

Испостава — Ресен 
550. шеф 
551. магационер 
552. стални работници 

рефер. III вр. 1 
пом. канц. реф. 1 
квалиф. раб. 1 

IV. ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА 
Т. ВЕЛЕС 

1. шеф 

Технички отсек 
2. шеф 
3. референти 

4, цртач 
5—14. надзорните 

15—84 патари 

в. реф. I вр. 1 

в. реф. I вр. 1 
рефер. III вр. 1 
рефер. III вр. 1 
надз. IV вр. 10 
квалиф. раб. 70 

а) Транспорт и механизација 
85. референт за транс, и 

механиз. 
86. стални работници 

99—122. стални работници 
123—161. стални работници 
162—165. стални работници 

Општи отсек 
166. шеф 
167. архивар 

168. дактилограф 
169. курир 
170. возач 

171. чистачка 

висококв. раб. 1 
висококв. раб. 13 
квалиф. раб. 24 
полуквал. раб. 39 
неквал. раб. 4 

рефер. III вр. 1 
канц. рефер. 1 
дакт. 1-6 кл. 1 
пом. службен. 1 
висококвал. 
возач „Д" кат. 1 
чистачка 1 

Сметководство 
172. шеф 
173. ликвидатор 
174. матер. сметководител 
175. режисер 
176. магационер 

сметк. реф. 1 
сметководител 1 
сметководител 1 
сметководител 1 
канц. рефер. 1 

177. шеф 
178. магационер 

179—181. стални работници 
182—188. стални работници 
189—203. стални работници 
204—207. стални работници 

рефер. III вр. 1 
лом. канц. реф. 1 
висококв. раб. 3 
квалиф. раб. 7 
полукв. раб. 15 
неквал. раб. 4 

V. ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА 
ШТИП 

1. шеф в. реф. I вр. 1 

Технички отсек 
2. шеф 

3—4. референти 
5. техничар 
6. цртач 

7—16. надзо,рници 
17—118. патари 

в. реф. I вр. 1 
рефер. III вр. 2 
рефер. III вр. 1 
рефер. III вр. 1 
надз. IV вр. 10 
квалиф. раб. 102 

а) Транспорт и механизација 
119. референт за транс, и 

механ. 
120—126. стални работници 
127—168. стални работници 
169—209. стални работници 
210—211. стални работници 

Општи отсек 
212. шеф 
213. архивар 
214. референт за работни 

односи и соц. 
215. дактилограф 
216. курир 
217. возач 

218. чистачка 

висококв. раб. 
висококв. раб. 
квалиф. раб. 42 
полукв. раб. 4 
неквал. раб. 

рефер. III вр. 
канц. рефер. 

канц. рефер. 
дакт. 1-6 кл. 
пом. службен, 
висококвал. 
возач „Д" кат. 
чистачка 

219. 
220. 
221. 

222. 
223. 
224. 

225. 
226. 
227. 

228—229. 
230—251. 
252—269. 
270—271. 

272. 
273. 
274. 

275—276. 
277—298. 
298—318. 

319. 

Сметководство 
шеф 
ликвидатор 
материјален сметково-
дител 
обрачунски службеник 
магационер 
набавувач 

Испостава — Струмица 
шеф 
техничар 
магационер 
стални работници 
стални работници 
стални работници 
стални работници 

сметк. рефер. 
сметководител 

сметководител 
сметководител 
канц. рефер. 
пом. канц. реф. 

рефер. III вр. 
рефер. III вр. 
пом. канц. реф. 
висококв. раб. 
квалиф. раб. 
полушз. раб. 
неквал. р^р. 

Испостава — Берово 
рефер. III вр. шеф 

техничар 
магационер 
стални работници 
стални работници 
стални работници 
стални работници 

рефер. III вр. 
ном. канц. реф. 
висококв. раб. 
квалиф. раб. 
полута, раб. 
неквал. раб. 

2 
22 
18 

2 

1 
1 
1 
2 

22 
20 

1 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско-
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник 

при Народната банка — Скопје. Графички 

издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-698 

завод „Гоце Делчев" П (6122) — Скопје. 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТАРИЦИ И ПРЕРАБОТКА ОД ЖИТО 

„ЖИТО-МАКЕДОНИЈА" - ФИЛИЈАЛА - БИТОЛА 
А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 189.998 1. Фонд на основните средства . . . 228.928 
2. Парични средства на основ, средства 40.929 2. Други извори на основните средства 1.999 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 8.255 
вачка . . . . . 10.390 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
277 

едничката потрошувачка 2.412 
потрошувачка 277 

В. Извори на обртните средства 
потрошувачка 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . ? 23 122 

5. Вкупни обртни средства 237.405 6. Други извори на обртните средства 22.687 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 16.372 

и на другите фондови 15.723 8. Извори на нераспределените средства 3.136 49 

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства 14 Д. Извори на средствата во пресметката 

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

друга актива средства — 

8. Купувачи и други побарувања . . . 32.900 10. Добавувачи л други обврски . . . 229.871 
9. Друга актива . — 11. Друга пасива — 

В К У П Н О : 536 963 " В К У П Н О : 536.963 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

( 
/ 

Претприј атието за промет со житарици и пре-
работка од жито „Жито-Македонија" — Скопје — 
Филијала во Битола, основана е на 1-У1-1957 год. 

Во текот на работната 1958 год. е остварен вку-
пен приход од 780,726.411 динари, како и доход во 
висина од 107,425.568 дин. 

Остварениот доход е распореден на следниов 
начин: дел за додаток на личните доходи 1,519.435 
дин., дел за придонес на федерацијата 8,876.265 дин., 
дел за прид,онес на републ. и одбори 1,924.148 дин., 

дел за чист приход на претпријатието 95,105.720 дин. 
Вкупно 107,425.568 дина,ри. 

Чистиот приход кој преостанува на стопанската 
организаци,ја е распореден според одлуката на ра-
ботничкиот Совет за: лични доходи на работниците 

92,387.195 дин., резервен фонд на претпријатието 
2,447.524 дин., вонреден придонес за буџет 41,245 дин. 
и нераспоредени средства 229.756 динари, вкупно 
95,105.720 динари. 

Производните и другите планови на цретттрин 
ј ати его се остварени стопроцентно па дури и нат-
фрлени. (1243) 
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Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИ ЈАТИЕ „ГРАНИТ", СКОПЈЕ 

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

Ред. Износ Ред. „ Износ Зр^ј Назив на позицијата во ООО дин. 6р0ј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства " А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 546.444 1. Фонд на основните средства . . . 202.184 
2. Парични средства на основ, средства 117.178 2. Други извори на основните средства 461.438 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 25.648 
вачка . 55.779 4. Други извори на средствата на за-

30.131 4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка . . . . . 30.131 
потрошувачка В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . ж 88.635 
5. Вкупни обртни средства 393.171 6. Други извори на обртните средства 82.779 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови,. . 5.125 

и на другите фондови 3.140 8. Извори на нераспределените средства — 

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

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

друга актива средства 281.031 
8. Купувачи и други побарувања . . . 426.301 10. Добавувачи и други обврски . . . 359.958 
9. Друга актива 10.238 11. Друга пасива 15.322 

В К У П Н О : 1,552.251 В К У П Н О : 1,552.251 

Б И Л А Н С 
НА СЕРВИСОТ ЗА СНАБДУВАЊЕ ПРИ Д. 3. С. М. „АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА", БИТОЛА 

А к т и в а на ден 31-ХН-1957 година П а с и в а 

Ред. 
број 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 

Б. Обртни средства 
4. Вкупни обртни средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

В К У П Н О : 

718 

200 

20.415 

15.697 
7.397 

41427 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А, Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Инвестиционен кредит за основни 

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

ње на инвестициите 
5. Извори за финансирањето на ин-

вестициите 

В. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд на обртните средства . . . . 
8. Инвестиционен кредит за обртни 

средства 
9. Пасивни временски разграничувања" 

В. Извори на средствата во 
пресметка и друга пасива 

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

В К У П Н О : 

1.512 

718 

35.000 

458 

4.780 
1.959 

44.427 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1957 ГОДИНА 

„Агромеханизација" — Сервис за снабдување 
при Д. 3. С. М., Битола, е основан од страна на 
Д. 3. С. М., Битола во текот на месец април 1957 г. 
со цел да го снабдува земјоделието од Битолска 
околија со агромеханизација. 

Во текот на 1957 год. „ Агромеханизациј а" -
Битола имаше промет од 161,625.386 дин., доход 
2,636.414 дин., бруто лични доходи 948.754 дин., оп-
штествени инвестициони фондови 627.096 дин., и 
фонд за самостојно располагање 1,060.564 дин. Освен 
тоа, при расподелбата на вкупниот приход, оства-
рено е уште за резервен фонд 381.618 дин., и амор-
тизационен фонд 69.992 дин. или вкупно фондови 
1,512.174 динари. (238) 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАНИТ", РАДОВИШ 

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

Ред ^ "ј Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Ред. т т 
6 р о ј Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 180 1. Фонд на основните средства . . . 180 
2. Парични средства на основ, средства 664 2. Други извори на основните средства 1.114 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 29 
- ванка . . . . . 3,705 4. Други извори на средствата на :Ја-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка 4.364 
потрошувачка 489 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 3.136 

5. Вкупни обртни средства 3.271 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 318 

и на другите фондови 299 8. Извори на нераспределените средства -

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

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

друга актива 1.260 
8. Купувачи и други побарувања . . . 1.545 10. Добавувачи и други обврски . . . 261 
9. Друга актива . 1.492 983 

В К У П Н О : 11.64) В К У П Н О : 11.645 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
" ВО 1958 ГОДИНА 

Градежното претпријатие „Гранит", Радовиш, е 
основано на 1-1-1946 год. Претпријатието се брави 
со градежништво — високоградба. Во 1958 год. ос-
твари вкупен приход од 28,057.580 дин., доход во 
износ од 11,326.393 дин. По извршената расподелба 
на доходот се издвои за фондовите на претпријатие-

то 841.558 дин., а за личен доход на работниците 
8,639.629 дин. 

Фондот на обртните средства на претпријатието 
изнесува 2,129.352 дин., додека фондот на основните 

средства изнесува 1,294.120 дин. 
Сите обврски спрема општествената заедница, 

кои произлегуваат од расподелбата на вкупниот 
приход, се уплатени во законскиот сјрок. (161) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО НАФТА и НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

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

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

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

В. 

134,648.251 

Средства на заедничката 
потрошувачка 

8. Средства на заедничката потрошу-
вачка . -

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка . б,ООО.ООО 

В. Обртни средства 
ђ. Вкупни обртни средства . . . . . — 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 59,469.780 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства . . . -

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

в. Купувачи и други побарувања . 
Друга актива 

В К У П Н О : 

185,492.637 
476,772.596 

861,313.264 

Ред, 
број Назив на позицијата Износ 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка V . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметки 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

134,748.251 

43,191.516 
191,907.000 

76,477.812 
20,949.100 

В К У П Н О : 

199,557.999 
194,581.586 

861,313.264 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ „ТРУДБЕНИК", СКОПЈЕ 

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

Ред. Износ Ред. „ Износ број Назив на позицијата во ООО дин. б р 0 ј Назив на позицијата во ООО дин, 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 78.988 1. Фонд на основните средства . . . 24.712 
2. Парични средства на основ, средства 6.598 2. Други извори на основните средства 62.705 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 247 
вачка . — 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката 
247 

едничката потрошувачка — 

потрошувачка 247 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 14.076 
5. Вкупни обртни средства . . . . . 12.170 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 400 

и на другите фондови 272 8. Извори на нераспределените средства 1.000 
Т. Парични средства на нераспределе-

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

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

8. Купувачи и други побарувања . . . 19.509 10. Добавувачи и други обврски . . . 11.354 
9. Друга актива . 1.865 11. Друга пасива 5.150 

В К У П Н О : 119.Ѕ44 В К У П Н О : 119.644 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТРУДБЕНИК", СКОПЈЕ 

ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1950 год. и е ре-
гистрирано при Окружниот стопански суд во Скоп-
је. Дејноста му е вршење на услуги на стопанство-
то (превоз на сите видови 'стоки) на територијата 
на ФНРЈ. 

Од извршени услуги има остварено 1,834.000 тон. 
км. а вкупен приход 80,915.162. 

Вредноста на реализираните услуги изнесува: 
62,072.819 дин., а вкупен доход 18,842.344 дин. и чист 
приход остварено 15,010.293 дин. 

Во уооредба со 1957 год. има остварено 94,7% 
повеќе тон. км. што е резултат на нови возила со 
голема носивост и залагањето на колективот да се 
одржуваат возилата исправни, да се обезбедува то-
вар во два правца и брзо и навреме превезување 
на товарот. Во упоредба со 1957 год. во 1958 год. 
трошоците се намалени за 10,8%?, а реализацијата 
зголемена за 12%?. 

Расподелбата на доходот е извршена спрема 
важечките прописи. (197) 

Б И Л А Н С 
НА КОНФЕКЦИОНАТА ФАБРИКА „ПРОГРЕС", СКОПЈЕ 

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

Ред. Износ Ред. т т . ? Износ 
б р 0 ј Назив на позицијата во ООО дин. 0рОј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 48.171 1. Фонд на основните средства . . . 70.526 
2. Парични средства на основ, средства 16.355 2. Други извори на основните средства — 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 14.083 
вачка . 8.976 4. Други извори на с.редствата на за-

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

потрошувачка 662 
В. Извори на обртните средства потрошувачка В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 210.643 
5. Вкупни обртни средства . . . . 360 295 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 22.643 

и на другите фондови 21.244 8. Извори на нераспределените средства 98 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 98 Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 76.539 

8. Купувачи и други побарувања . . . 27.440 10. Добавувачи и други обврски . . , 108.917 
9. Друга актива . 21.291 1.293 

В К У П Н О : 504.532 В К У П Н О : 504.532 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ФАБРИКАТА „ПРОГРЕС", СКОПЈЕ 

ВО 1958 ГОДИНА 

Фабриката во текот на годината го има испол-
нето производствениот план со 102,4%? по количина, 
а со 107,7% по вредност. Поволното извршување на 
планот базира на организацијо подобрување, по-
волно и благовремено снабдуваше и правилно по-

ставување на задачите. Планот на реализацијата е 
извршен со 101,7%?. 

Покрај извршената реализација остварен е вку-
пен приход од 878,966.969 дин., а доход од 148,548.003 
динара 

Расподелбата на доходот е: а) придонес од до-
ходот 56,246.939, б) лични доходци на раб. 76,497.535, 
в) за фонд на основни средства 6,000.000, г) за ре-
зервен фонд 5,843.661, и е) за фонд заедничка по-
трошувачка 3,959,868 динари, (204) 
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Б И Л А Н С 
НА САМОСТОЈНИОТ ПОГОН „МЛЕКАР" - БИТОЛА НА ДЗС ЗА СТОЧАРСТВО - БИТОЛА 

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

Ред број' Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Ред Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 17.801 1. Фонд на основните средства . . . 19.255 
2. Парични средства на основ, средства 1.454 2. Други извори на основните средства — -

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

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

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

потрошувачка - В, Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . 5 160 

5. Вкупни обртни средства 30.058 6. Други извори на обртните средства 17.500 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 

6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 274 
и на другите фондови 8 8. Извори на нераспределените средства 563 

7. Парични средства на нераспределе-
Д. Извори на средствата во пресметката ните средства 563 Д. Извори на средствата во пресметката ните средства 

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

друга актива средства . . . 13.488 
8. Купувачи и други побарувања . . . 3.999 10. Добавувачи и други обврски . . . 2.070 
9. Друга актива . 1 896 11. Друга пасива 2.469 

В К У П Н О : 55 779 В К У П Н О : 55 779 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА АВТОТУРИСТИЧКОТО ПРЕТ ПРИЈАТИЕ „ГАЛЕБ", ОХРИД 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на, позицијата Износ 

во ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

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

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У Ц Н О ; 

397.877 

18.896 

1.150 

46 339 
8.671 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства . 

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

314.835 
85.852 

3.762 

1.651 

28.078 
38756 

472934 В К У П Н О : 472.934 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ГАЛЕБ", ОХРИД 

ВО 1958 ГОДИНА 
Претпријатието е основано на 15 август 1947 го-

дина, кога му се доделени основни средства во из-
нос од 4/)00.000 дин. и обртни средства 500.000 дин. 

Денес претпријатието располага со 30 автобуси 
со 1.050 седишта и 45 камиони со 200 тони, чија 
вредност изнесува 496,913.571 динари. 

Во текот на 1958 год. претпријатието оствари 
реализација од 185,130.615 динари. Вкупниот доход 
изнесуваше 38,743.126 кој е распределен на: придо-
нес од доходот 5,198.529 дин,, лични доходи на ра-
ботниците 27,282.137 динари, фонд на обртни сред-
ства 2.000.000 дин., резервен фонд 500.000 динари и 
во фондот за заедничка потрошувачка 3,762.460 ди-
нари. (250) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ „ЈУГОПРОЕКТ", 

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

Ред. 
број Назив на позицијата Износ Ред. 

број Назив на позицијата Износ 

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

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

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

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парички средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

6.746 
5.108 

1.878 

60 

4.628 

31.306 
2 547 

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

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

11,854 

1.329 
17.603 

636 
9.361 

52.273 В К У П Н О : 

11.102 
388 

"52.273 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
„ЈУГОПРОЕКТ", СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е основано со решение бр. 25 од 
9-П-1954 год. на Извршниот совет на НРМ. 

Основна дејност на претпријатието е проекти-
рање на индустриски објекти, 

Во 1958 год. претпријатието оствари промет во 
износ од 54,803.736 дин. при планиран промет од 
40,000.000 динари. 

Остварен е чист цриход во износ од 35,638.945 
дин. и тоа: личен доход 30,603.282, фондови 5,С32.663. 

Просечно запослениот персонал изнесува 62. 
(205) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СНАБДИТЕЛ" - БЕРОВО 

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

Ред број Назив на позицијата 
Износ 

во ООО дин. 
Ред. , т ^рф. Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 696 1. Фонд на основните средства . . . 922 
2. Парични средства на основ, средства 226 2. Други извори на основните средства -

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

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

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

потрошувачка - В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 463 

5. Вкупни обртни средства . . . . . 55.799 6. Други извори на обртните средства 27.115 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 277 

и на другите фондови 953 8. Извори на нераспределените средства -

7. Парични средства на нераспределе-
ните средства — 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни' 
друга актива средства . . 11.938 

8. Купувачи и други побарувања . . . 11.005 10. Добавувачи и други обврски . . . . 27.644 
9. Друга актива 830 И. Друга пасива 1.150 

В К У П Н О : 69.509 В К У П Н О : 69.509 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА МЕТАЛНИ ПРОИЗВО ДИ, ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКЦИИ, ВОДОВОД и 

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

Ред. „ Износ Ред. т т Износ ^р^ј Назив на позицијата во ООО дин. број Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 12.286 1. Фонд на основните средства . . . 17.635 
2. Парични средства на основ, средства 2.722 2. Други извори на основните средства 574 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 525 
вачка — 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка — 

потрошувачка — 

В. Извори на обртните средства потрошувачка В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 12 981 

5. Вкупни обртни средства 32.384 6. Други извори на обртните средства 10.851 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1.763 

и на другите фондови 607 8. Извори на нераспределените средства — 

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

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

друга актива 6.108 
8. Купувачи и други побарувања . . . 46.349 10. Добавувачи и други обврски . . . 41.057 
9. Друга актива . 1.412 11. Друга пасива 4.266 

В К У П Н О : 95 760 В К У П Н О : 95.760 



31 декември 1959 СЛУЖБЕН БЕСНИЌ НА НРМ Бр. 44 - Стр. 741, 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието „Металец" е основано на ден 
18-1Х-1950 год. 

Претпријатието со своите три потона има оства-
рено вкупен приход од 107.157.713 дин,, кој во однос 
на 1957 година изнесува 107%. Оваа реализација е 
извршена со просечно користени обртни средства 
од 26,538.572 или со просечен коефициент на обрта-
јот 4,81. 

Асортиманот на производството е зголемен со 
воведувањето на изработка на артикли од бели ме-
тали кои се повеќе се бараат на пазарот. Економска 
оправданост за воведување на овој артикал е во 
тоа што ќе влијае за понатамошно зголемување на 
овие артикли. Проблем што искршуваше во текот 
на работењето беше набавката на основните сред-
ства за производство. 

Обврските спрема општествената заедница се-
когаш се навреме ликвидирани. (228) 

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

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

Ред. „ Износ Ред. Износ 
6р0ј Назив на позицијата во ООО дин. бр0ј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 1.148 1. Фонд на основните средства . . . 2.715 
2. Парични средства на основ, средства 1.234 2. Други извори на основните средства — 

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

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

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

потрошувачка В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 1.193 

5. Вкупни обртни средства . . . . . 44,954 6. Други извори на обртните средства 36.369 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 2.589 

и на другите фондови 2.011 8. Извори на нераспределените средства 1.709 
7. Парични средства на нераспределе-

Д. Извори на средствата во пресметката ните средства 710 Д. Извори на средствата во пресметката ните средства 
и друга пасива 

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

8. Купувачи и други побарувања . . . 10.117 10. Добавувачи и други обврски . . . 16 030 
9. Друга актива . 617 11. Друга пасива 519 

В К У П Н О : 61.124 В К У П Н О : 61.124 

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

ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието преку своите 4 продавници има 
остварено реализација од 138,396.339 динари, во од-
нос на 1957 год. изнесува 120%?. Оваа реализација е 
извршена на просечно користен кредит при Кому-
налната банка од динари 37,561.000 или со просечен 
коефициент на обртајот 3,68%?. 

Во 1958 година за разлика од минатите години 
асортиманот на стоките во продавниците е поширок, 
а тоа е резултат на целиот колектив. Набавка на 
стоките е вршена од претпријатијата на големо од 
Србија, Хрватска, Словенија и, Македонија. 

Формирањето на продажните цени е вршено ко-
лективно. Крајниот финансиски резултат од рабо-
теното во 1958 година е позитивен, како резултат 
на залагањето на целиот работен колектив. (Ј24) 



ђтр. X - Бр. 44 СЛУЖБЕН 6СШИК НА ВИА Ѕ1 д е к е м в р и ! ^ 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЕЛЕКТРО" ИНСТАЛАТЕРСКИ УСЛУГИ - КОЧАНИ 

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

Ред. Износ Ред. Износ 0рОј Назив на позицијата во ООО дин. 6р0ј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства 315 1. Фонд на основните средства . . . 329 
2. Парични средства на основ, средства 245 2. Други извори на основните средства 343 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 141 
вачка . 93 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка — 

потрошувачка В. Извори на обртни ге средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . ѕ 34 

5. Вкупни обртни средства 1.734 6. Други извори на обртните средства — 

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

27 
7. Резервен фонд и други фондови . . 27 

и на другите фондови 27 8. Извори на нераспределените средства -

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

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

друга актива -

8. Купувачи и други побарувања . . . 833 10. Добавувачи и други обврски . . . 625 
' — 1.748 

В К У П Н О : 3.247 В К У П Н О : 3.247 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА КОМПРОМИРАНИ ГАСОВИ „ЛЕПЕНЕЦ", ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

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

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

во 0Л) дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . % 90.347 1. Фонд на основните средства . . . ; 38.606 
2. Парични средства на основ, средства 12.536 2. Други извори на основните средства 64.277 

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

58 3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

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

58 

4. Парични средства на заедничката 58 
едничката потрошувачка . . . . . 

58 В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства . . . . 4.403 

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

347 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 326 

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

326 
3.582 

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

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

6.000 
7.461 

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

12.682 
305 

10. Добавувачи и други обврски . . . 
6.000 
7.461 

В К У П Н О : 120.657 В К У П Н О : 120.657 



декември 1959 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Ш Бр. 44 - Стр. ^ 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ФАБРИКАТА „ЛЕПЕНЕЦ", ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

ВО 1958 ГОДИНА 

Фабриката во текот на годината работеше со 
успех и забележи најголем пораст на производство-
то во текот на нејзиното работење. 

Планирано беше производство од 200 тони а 
произведено е 371 или за 85%? повеќе. Ако се упо-
реди производството од 1957 и 1958 година имаме 
зголемување од 91%?. Ова зголемување доаѓа по-

ради отклонување на сите недостатоци во производ-
ството и рационално користење на машините. На 
основа зголемувањето на производството зголемен 
е и вкупниот приход на фабриката кој изнесува 71 
милион динари или за 30 милиони повеќе од мина-
тата година. 

Успехот се должи на залагањето на работниот 
колектив, кој е уверен дека во наредната година 
уште повеќе ќе го зголеми производството. (50) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА СИТЕ ВИДОВИ КИЛИМИ „МАНЧУ МАТАК", КРУШЕВО 

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

Ред. „ Износ Ред. Износ 
6 р о ј Назив на позицијата во ООО дич. 6 р о ј Назив на позицијата во 0 0 дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 9.293 1. Фонд на основните средства . . . 9.705 
2. Парични средства на основ, средства 721 2. Други извори на основните средства -

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 597 
вачка . . . . . . — 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка 
потрошувачка 62 

В. Извори на обртните средства 
потрошувачка 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 31.345 

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

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 2.901 

и на другите фондови 3.048 8. Извори на нераспределените средства — 

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

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

друга актива средства 4.630 
8. Купувачи и други побарувања . . . 8.315 10. Добавувачи и други обврски . . . 3.916 
9. Друга актива . 35.584 И. Друга пасива 3 929 

В К У П Н О : 57.023 В К У П Н О : 57.0^3 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието за изработка на килими „Манчу 
Матак", Крушево е основано во 1947 година, со ре-
шение бр. 432 од 6-У1-1955 год. на Окружниот сто-
пански суд во Битола е пререгистрирано бидејќи 
дејноста му се прошири и со други нови погони како 
конфекција, трикогаж, шамил и др. 

Претпријатието работи со основни средства од 
10,259.294 дин. 

Во текст на 1958 год. оствари вкупен приход од 
56,681.730 дин. Чист приход 17,530.931 дин. Издвоено 

за фонд на основните средства 372.701 дин., а за за-
едничка потрошувачка 534.323 дин. 

Производствениот план е исполнет со 107%?. 
Во текот на 1958 год. претпријатието немаше 

тешкотии околу набавка на суровини, како и за 
пласирање на главниот пролог од персиски килими. 

Сите обврски на претпријатието спрема опште-
ствената заедница што произлегува ат од доходот, 
како и други обврски се исполнет^ во целост и во 
пропишаниот законски срок. 

Ангажирана работна сила 120 работници и служ 
беници. (235) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА КОНДУРАЏИ СКА ЗАДРУГА „МИШКА" - ТЕТОВО 

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

Ред Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Ред број" Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 969 1. Фонд на основните средства . . . 969 
2. Парични средства на основ. средства 623 2. Други извори на основните средства — 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 330 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

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

— В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 1.231 

5. Вкупни обртни средства . . . . . 718 6. Други извори на обртните средства — 

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

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

427 
7. Резервен фонд и други фондови . . 
8. Извори на нераспределените средства 

921 

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

Д. Средства во пресметката и 9. Краткорочни кредити за обртни 
друга актива средства 7.554 

8. Купувачи и други побарувања . . . 250 10. Добавувачи: и други обврски . . . 2.667 
9. Друга актива . 15.960 11. Друга пасива 5.274 

В К У П Н О : 18.947 В К У П Н О : 18.947 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН „АНТИЛОП" - СКОПЈЕ 

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

Ред. „ 
бр0ј Назив на позицијата Износ 

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

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . - 1. Фонд на основните средства . . . 250 
2. Парични средства на основ, средства 250 2. Други извори на основните средства -

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

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

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

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

5. Вкупни обртни средства 6.661 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 465 

и на другите фондови '344 8. Извори на нераспределените средства 253 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства -
Д. Извори на средствата во пресметката 

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

друга актива средства - . 

8. Купувачи и други побарувања . . . - 10. Добавувачи и други обврски . . . 6.287 
9. Друга актива - 11. Друга пасива — 

В К У П Н О : 7.255 В К У П Н О : 7.255 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Трговскиот д,уќан „Антилоп" — Скопје е осно-
ван во 1954 год. како самостоен дуќан во состав на 
Трговското претпријатие „Ангрокожа и гума" — 
Скопје. 

Колективот на дуќанот брои 4 члена од кои 
1 раководител, двајца продавачи и еден касиер. 

Прометот е остварен во' 1958 год. во износ од 
43,462.000 дин. од кој на секој рабогник-сл ужбеник 
за годината им припаѓа по 10,865.000 динари. 

Залиха на стоки на крајот на 1958 год, изнесува 
7,255.744 дин. кои главно се состојат во горна и дол-
на кожа, југовинил од сите видови, разни обувки, 
како и друга ситна стока од чевларскиот и сарач-
киот материјал. 

Расподелба на вкупниот приход: Вкупен при-
ход за 1958 год,, изнесува 3,785.506 дин., остварен до-
ход 2,124.713 дин., придонеси од доходот 1,009.818 
дин., чист приход 1,114.895 дин., личен доход 747.421 
дин., резервен фонд 182.164 дин., фонд на основни 
средства 185.310 дин. (91) 

Б И Л А Н С 
НА СЕРВИСОТ ЗА СНАБДУВАЊЕ ПРИ Д. 3. С. М. „АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА", БИТОЛА 

А к т и в а на 31 декември 1958 година 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

740 

34.301 

541 

22.325 
8.020 

"б5.927 

Ред. 
број Назив на позицијата 

ПАСИВА 

Износ 
во ООО дин. 

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

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити: за обртни 
средства . . . . 

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

740 

22 

174 
35.000 

968 

28.272 
751 

В К У П Н О : 6 .927 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

„Агромеханизација" — Сервисот за снабдување 
при Д. 3. С. М., Битола, во текот на 1958 год. со по-
мошта на Управата на Д. 3. С. М., Битола, потполно 
ја исполни својата примарна задача — снабдување 
на земјоделието од Битолска околија со современи 
земјоделски машини, приклучни справи и делови 

за истите. При тоа со персонал од просечно 7 лица 
годишно, остварен е промет од 240,123.613 дин., вку-
пен доход 4,134.258 дин., чист приход 2,349.339 дин. 
и нето лични доходи од 1,266.753 дин. или просечно 
на еден работник-елужбеник 15.080 дин. месечно. 
Фондовите на Сервисот на ден 31-ХП-1958 год. из-
несуваат и тоа: Фонд на основните средства 739.635 
дин. Резервен фонд и остана-т фондови 967.894 дин. 

(239) 
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Б И Л А Н С 
НА ДЕЛИКАТЕС „ВАРДАР" - СКОПЈЕ 

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

Ред. Износ Ред. Износ број ' Назив на позицијата во ООО дин. 0рО. Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 469 1 Фонд на основните средства . . . 715 
2. Парични средства на основ, средства 246 2. Други извори на основните средства — 

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

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

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

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 387 

5. Вкупни обртни средства . . . . . 12.081 6. Други извори на обртните средства 3.352 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . , 117 

и на другите фондови 116 8. Извори на нераспределените средства 419 
7 Парични средства на нераспределе-

ните средства 125 Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

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

8. Купувачи и други побарувања . . . 865 10. Добавувачи и други обврски . . . 8.485 
9. Друга ак-тива . 231 И. Друга пасива 658 

В К У П Н О : 14 133 В К У П Н О : 14 133 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „ГАБ РОВО", с. НИСТРОВО - ТЕТОВСКО 

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

Реа. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

B. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства . . . . 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

11.495 
1 697 

14.700 

912 

8 585 
2.633 

В К У П Н О ; 40 222 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во 010 дин, 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

11.244 
1.948 

3.055 

1.350 

15.915 
5.682 
1.028 

В К У П Н О : 40.222 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ЗАДРУГАТА „ГАБРОВО", с. НИСТРОВО 

ВО 1958 ГОДИНА 

Во задругата се учленети 211 задругари со вне-
сените влогови 1.000 динари. 

Задругата има свои производни и непроизводни 
сектори и тоа: 1) трговија на мало со индустриски) 
и прехранбени стоки, 2) откуп на земјоделски про-
изводи, 3) сточарство, 4) пчеларство, 5) шумска ма-
нипулација, 6) превоз на стоки и 7) земјоделство. 

Задругата располагаше со следните средства: 
Основни средства 13,574.343 дин., Фонд за обртни 
средства 790.180 дин., Резервен фонд 730.000 дин., 
Фонд на основни средства 7,019.793 дин. 

Вкупно реализација за извештајниот период из-
несува 45,296.582 динари. 

Задругата имаше запослепо работна сила во из-
вештајниот период 60 стални работници и службе-
ници и 30 вонредни работници. 

Управниот одбор за целото време одржа 7 сед-
ници на кои се решени најактуелните проблеми на 
задругата. (144) 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГО ДЕМО „ЦЕНТРОКОЛОНИЈАЛ", СКОПЈЕ 

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

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парички средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

19.903 
9.85 ^ 

96.834 

11 542 

133 162 
15.737 

287.037 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

В К У П Н О : 

29.191 
89 

2.420 
171592 

12.791 

68.259 
2.695 

287 037 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЦЕНТРОКО Л ОНИЈ АЛ ", 

СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА 

ЈЗО текот на годината претпријатието послуваше 
со успех, Планот на прометот го оствари со 115%, 

Остварена е реализација од 1.587.836.574 дин. од која 
е остварен вкупен доход од 61,306.691 дин. и е рас-
пределен на: материјални трошоци 32,414.567 дин., 
личен доход. 21,826.292 дин., фондови и придонеси 
7,065,832 динари, (245), 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈА ТИЕ „НАПРЕДОК" - КОЧАНИ 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Изос 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

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

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

15.293 
5518 

16.984 

390 

В К У П Н О : 

18.166 
16.508 

72.859 

Реи. 
број Назив на позицијата Износ 

во ОСО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства . . . . 

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

18810 
3.858 

1 300 

2.947 
10.207 

928 

20 ООО 
13.174 

1.635 

В К У П Н О : 72 859 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА КОНФЕКЦИОНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИДНИНА", БИТОЛА 

на 31 декември 1958 година 

Ред. 
број Назив на позицијата 

Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

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

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

3.698 
840 

48 

31.207 

1.484 

В К У П Н О : 

10.641 
16 462 

64.380 

Ред. 
број Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства . . . . 

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

3.989 
550 

51 

8.717 
7.500 

1.601 
1.633 

13 860 
26.479 

В К У П Н О : 64.380 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Конфекционото претпријатие „Иднина" — Би-
тола отпочна со работа на 1-Ш-1955 година како 
Занаетчиско производите лно претпријатие за про-
изводство на детска конфекција со споредна деј-
ност на машка конфекција. Во текот на своето ра-
ботење претпријатието постепено се развиваше и 
од година на година го усовршуваше и го наголему-
в а л е производството. Со тоа успеа да ги усвои и 
ги изработува 'сите видови на конфекција. 

Поставениот план за производство во 1958 год. 
претпријатието го исполни со 96,7%, а односот на 

производството! во споредба со 1957 год. го наголеми 
за 21,62%, Покрај тоа ги наголеми и основните сред-
ства со сопствени средства и дел на бесплатно отста-
пени за 47,20% во споредба со 1957 год. 

Редовните и дополнителните обртни средства на 
31-ХП-1958 год. изнесуваа 30,076.581 дин., од кои во 
фондот на обртни средства 8,716.581 дин., а основ-
ните средства изнесуваат 8,604.433 динари. 

Реализацијата во 1958 година изнесуваше 
132,589.851 дин., додека остварениот доход изнесу-
ваше 28,320.012 дин. од која сума чистиот доход е 
24,340.510 динари. Од остварениот чист приход прет-
пријатието издвои за своите фондови 2,099.873 дин. 

0172) 

Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА КОНФЕКЦИОНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИДНИНА", БИТОЛА 

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

Ргд. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

1.040 

В К У П Н О : 

28 
17.194 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни; 
средства . . 

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

18.262 В К У П Н О : 

1.920 

20 
153 

2.000 
14.119 

50 

18.262 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Продавниците на Конфекционото претпријатие 
„Иднина", Битола се формирани постепено, така 
што продавницата бр. 1 отпочна со работа на 1-1-
1956 година, продавницата бр. 2 во месец ноември 
1956 год., продавницата бр. 3 во месец март 1958 го-

дина и продавницата бр. 4 во месец декември 1958 
година. 

Продавниците се занимаваат со продажба на 
готова конфекција изработена од матичното прет-

пријатие со извесно дополнување од некои видови 
куси и плетени стоки. 

Вкупниот промет на продавниците за 1958 го-
дина изнесуваше 52,560.546 динари, а чистиот при-
ход 1,770.911 динари. 

Редовните и дополнителните обртни средства на 
продавниците изнесуват 3.920.000 динари. 

Основните средства на претпријатието, како и 
кредитирањето на продавниците го врши претпри-
јатието, (173) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦАТА ЗА МЕБЕЛИ „ШАР" - СКОПЈЕ 

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

Ј е Ј Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Ред 
бр0ј Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

1. Фонд на основните средства . . . 
2. Други извори на основните средства -

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

1.324 

1.344 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

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

20 

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

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката в 
друга актива 

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

1.131 

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства . . . . 

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

3.779 

В К У П Н О : 3 799 В К У П Н О : 3 799 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „АНТИГОНИЈА", НЕГОТИНО 

на 31 декември 1958 година 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

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

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

3.932 
718 

511 

1.118 

1.137 
21.203 

28 619 

Ред. 
број Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

4.062 

15.300 
138 

1.443 

7 676 

В К У П Н О : 28 619 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „АНТИ-

ГОНИЈА", НЕГОТИНО ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е формирано на 1-1-1956 година 
од Општинскиот народен одбор Неготино. Во својот 
состав има 8 продавници од кои две текстилни, една 

колонијална, една книжара, една железарска и три 
мешани на село. 

Вкупно е остварен промет во 1958 год. во износ 
од 126,571.551 дин., а употребен од остварената мар-
жа 903 за покривање на трошоците на претприја-
тието. (88) 

Б И Л А Н С 

А к т и в а 
НА ДРВНИОТ КОМБИНАТ, КАВАДАРЦИ 

на 31 декември 1958 година 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин, 

A. Основни средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 401.710 
2. Парични средства на основ, средства 469 

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . -

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка — 

B. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 183.695 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови """ 
7. Парички средства на нераспределе-

ните средства "" 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

8. Купувачи и други побарувања . . . 293.230 
9. Друга актива . 692 

В К У П Н О : 879.796 

Ред. 
број Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредита' за обртни 
средства . . 

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

В К У П Н О : 

402.179 

409.309 

970 
511 

66.135 
692 

879.796 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Дрвниот комбинат во изградба — Кавадарци ги 
има по инвестициона програма следните погони: 

— погон пилана 
— погон сандучара 
— погон шперплочи 
— погон фурнир 
— погон иверасти плочи. 

Од 1-Ш-1958 година погоните пилана и санду-
чара се пуштени од пробно во редовно производство 
и з. с. се однесува само за поместите два погона 
во редовното производство. 

За период од 1-Ш-1958 год. до 31-ХП-1958 год. 
цлан и реалшација на планот е следен; 

Планирано ^ Остварено 
колич. вред. колич. вред. 

1. Розана 
граѓа м8 9.256 263.694 10.064 286.713 108,7% 

2. Ковани 
сандаци ком. 10.000 2.100 11.600 2.436 116% 

3. Гај би ком. 30.000 3.62,0 37.000 3.827 107% 
4. Рам за топ-

ли леи ком. 5.000 5.995 6.336 7.595 126% 
Капацитетот не е искористен до максимум би-

дејќи 1958 год. е прва година на производството, 
кога имаше доста недостатоци како на пример: не-
достиг на суровина, недостиг на стручна работна 
рака ((индустриски работници за дрвна (индустрија) 
и слично. 

Од искуството во 1957 и 1958 год. во пословната 
1959 год. преземени се потребни мерки производните 
капацитети и рандеман на користење на суровината 
да се користат до максимум. (184) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА САМОСТОЈ НИОТ ПОГОН „МЛЕКАР" - БИТОЛА 

ПРИ ДЗС ЗА СТОЧАР СТВО - БИТОЛА 
на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка . . . 

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

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

7.895 

В К У П Н О : 

413 
3 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства . . . 

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

37 

8.196 
78 

8.311 В К У П Н О : 8311 

Б И Л А Н С 
НА АУТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕТ. ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ „ПРОЛЕТЕР", СКОПЈЕ 

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

Ред. 
број Назив на позицијата 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

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

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
I. Вкупни обртни средства . . . . . 

Г. Издвоени средства 
в . Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

Износ 
во ООО дин. број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните средства 
256 312 1. 'Фонд на основните средства . . . 75 791 
20.346 2. Други извори на основните средства 201.387 

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на заедничката потрошувачка 75 
- 4. Други извори на средствата на за-

едничката потрошувачка . . . . . -

В. Извори на обртните средства 
5. Фонд на обртните средства . . . 19.231 

52 394 6. Други извори на обртните средства 29.045 

Г. Резервен фонд и други фондови 
7. Резервен фонд и други фондови . . 3.345 

712 8. Извори на нераспределените средства -

„ Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни: 
средства 2.850 

31.989 10. Добавувачи и други обврски . . . 32.103 
1.574 11. Друга пасива -

363.827 В К У П Н О : 363.827 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПРОЛЕТЕР", СКОПЈЕ 

ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е основано на ден 1-1У-1953 год. 
со решение на Народниот одбор на град Скопје, под 
број 1693 од 14-1У-1953 год., а потоа е регистрирано 
при Окружниот стопански суд во Скопје. 

Во текот на 1958 год. со своите превозни сред-
ства цретпријатието има поминато и остварено: 

Со автобуси со камиони 
Прејдено километри - - - 1,057.334 562.392 
Километри под товар - - 1,022.560 369.690 
Остварено патни и тонски кил. 25,632.409 2,470.039 
Превезено патници — тони — 385.619 39.579 

Остварен вкупен приход дин. 218,644.050 
Остарен доход дин. 50,194.343 
Остварен чист приход дин 46,013.051 

Остварениот доход е распределен на: придонес 
од доходот 4,181.292 дин., дел за зголемување на ли-
чен доход 713.400 дин., дел за федерацијата 1,109.726 
дин., дел за општествени инвестициони фондови 
277.431 дин., дел за фондот на основните средства 
на претпријатието 2,080.735 дин. 

Распоред на чистиот приход 46,013.4)51 дин., за 
личен доход на работниците 43,918.792 дин., резер^ 
вен фонд на претпријатието 299.521 дин,, фонд на 
заедничка потрошувачка 74.974 дин., вонреден при-
донес за буџети од личен доход 52.790 дин., нераспо-
редени средства 1,666.974 динари. 

Спрема напред изложеното личниот доход на 
работниците е редовно и навреме исплатуван. 

Претпријатието обврските спрема заедницата ги 
извршуваше уредно. (111) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКИОТ ДУЌАН „ШЕВРО", СКОПЈЕ 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

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

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства . . . 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

197 

7.946 

335 

229 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства . . 

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

197 

429 
233 

8.707 В К У П Н О : 

7.848 

8.707 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО) 1958 ГОДИНА 

Трговскиот дуќан „Шевро", Скопје е основан 
во 1954 год. како самостоен дуќан на Претприја-
тието „Ангрокожа и гума" — Скопје. 

Колективот на дуќанот брои 4 члена, од кои 
еден раководител, двајца продавачи и еден касиер. 

Прометот е остварен во 1958 година во износ од 
36,196.000 дин. а кој на секој работник" службеник 

за една година им припаѓа по 9,050.000 динари, 
Залиха на стока на крајот на 1958 год. изнесува 

8,718.660 динари, која главно се состои од: горна 
и долна кожа, југовинил, сите видови разни обувки, 
како и друга стока за чевлари и сарачи. 

Вкупниот приход за 1958 год. изнесува 3,362.643 
дин. Остварен доход 1,899.608 дин. Придонеси од 
доходот 730.324 дин. Чист приход 1,169.284 дин. Ли-
чен доход 854.920 дин. Резервен фонд 163.522 дин. 
Фонд на основни средства 150.842 динари. 092) 
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Б И Л А Н С 

НА ПРОДАВНИЦИТЕ И СТОВАРИШТЕТО НА ФАБРИКАТА 
„ЕВРОПА", СКОПЈЕ 

ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ 

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

Ред. 
број Назив на позицијата Изчос 

во ООО дин 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

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

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парички средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

522 
1.887 

24 

4.756 

467 

393 

3.215 
288 

11 

Ред. 
број Назив на позицијата 

Износ 
,во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

2.314 

60 

37 
1.564 

311 

715 
6 551 

В К У П Н О : 11.552 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

При непроменети услови за работење продав-
ниците и стовариштето на Фабрика „Европа" оства-
рија промет кој во однос на 1957 год. е зголемен во: 

Продавница бр. 1 со 123% 
Продавница бр. 2 со 04% 
Стовариште со 162% 

Во однос на 1957 година прометот е извршен 
со 123%. 

Вкупен приход 66Д73.310 дин. Вкупен доход 
3,720.700 дин. Чист приход 2,040.931 дин. 

Вкупниот приход во однос на 1957 година е зго-
лемен со 32,22%, а трошоците на работењето со 
31,48%, или е постигната заштеда во трошоците 
за 0,74%. (253) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Главна дејност на претпријатието „Водовод" е 
да го снабдува населението со вода и проширување 
водоводна и канализациона мрежа во градот, како 
и давање приклучоци на населението за водовод и 
канализација. 

Во 1958 година претпријатието оствари вкупен 
приход од 272.227 (х) а доход 115.586 (х). За придонес 

од доходот претпријатието издвоило 36.837 (х) кое 
главно ќе се користи за проширување на водоводот 
и канализација т.е. подобрување капацитетот на во-
доводната мрежа. 

За личен доход на работниците исплатено е 
70.666 (х) дин. за фонд заедничка потрошувачка 
4.000 (х) за резервен фонд 661 (х) и во нераспоре-
дени средства 3.178 (х) динари. (73) 
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А к т и в а 

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

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

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

во ООО дин. 

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

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

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

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

1,220.700 
3.228 

12.022 

1.670 

2.626 

А. Извори на основните средства 
1. Фонд на основните средства . . . 1,249.998 
2. Други извори на основните средства -

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

В К У П Н О : 

51 431 
24.157 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити! за обртни 
средства 

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

15.986 

32.768 

3.637 

8.208 
5.237 

1,315.834 В К У П Н О : 

А к т и в а 

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

на 31 декември 1958 година 

Ред. 
бр ој Назив на позицијата Износ 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
б. Вкупни обртни средства . . . . . 

78 820 
14 410 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства ; . . . 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

163 

120.710 

6.943 

50 

38.913 
19.850 

279 859 

Ред. 
број Назив на позицијата 

1,315 834 

П а с и в а 

Износ 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

76 068 
26.559 

663 

67.007 
44.57Ј 

7.597 

31.759 
22 797 
7.332 

В К У П Н О : 279.859 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ФАБРИКАТА „ЕВРОПА", СКОПЈЕ 

ВО' 1958 ГОДИНА 

Фабриката својот плански задаток го исполни 
во 1958 год. како следува: 

Исполнето по количина: бонбони 124%, чоко-
лади 92%. Вкупно планот е исполнет по количина 
120,2%. 

Непо лиено финансиски: бонбони 118,4%?, чоко-
лади 93,4%, вкупно е исполнет планот во финан-
сиски показатели со 110,4%. 

Во 1958 год. претпријатието оствари вкупен при 
ход од 425/389.619 динари, добивка 69,640.161 дин., 
чист приход 45,975.013 динари. 

Претпријатието планот го реализира преку сво-
ите две погонски групи: бонбони (во која спаѓаат 
сите видови бонбони, локум, таан алва, млечни ка-
рамели и разни врсти желе) и погонот за чоколади 
Осите врсти чоколади). 

Во однос на 1957 год. претпријатието успеа да 
го зголеми производството и тоа: количински со 
126,4% и финансиски со 141,1%. (252) 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО „НОВА ТРГОВИЈА", ГЕВГЕЛИЈА 

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

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин, 

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

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

B. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства . . . ; . 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во ,пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

1.248 

14 

249 

1.430 

766 
16.750 

20457 

Ред. 
бр^ј Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

1.286 

44 

15.892 

1.584 
46 

1.605 

В К У П Н О : 20.457 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „НОВА ТРГОВИЈА", 

ГЕВГЕЛИЈА ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е формирано со решение бр. 195 
од 24-1Х-1955 год. на Народниот одбор ,на Гевгели-
ска околија. Во својот состав има три продавници 
од кои: две колонијални и една парфимериска, а 
со решение бр. 04-1710/1 од 26-У1-1958 год. на На-
родниот одбор на општината Гевгелија кон ова прет-
пријатие од 1-УП-1958 год. е припоена и Железар-

ската продавница на Трговското претпријатие „Бе-
ласица" — Гевгелија. Претпријатието е регистри-
рано во Окружниот стопански суд во Скопје под бр. 
1325 од 1955 год., регистарски лист број 249, стр. 107. 

Вид на дејноста на претпријатието е: трговија 
на мало со мешани стоки. 

Во претпријатието има запослено 10 работника 
и 3 службеника кои имаат направено: промет 
70,778.513 дин., остварена разлика во цени 6,922.138 
дин., со маржа од 9,78%. Остварен доход 3,913.803 
дин., од тоа за: личен доход 2,747.962 дин., фондови 
321.237 дин. и придонеси од доходот 844.604 дин. (59) 
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Б И Л А Н С 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА АВТОБУСКИ КАРОСЕРИИ И АВТОБУСИ 
„11 ОКТОМВРИ", СКОПЈЕ 

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

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

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 441.897 1. Фонд на основните средства . . . .170.862 
2. Парични средства на основ, средства 3.604 2. Други извори на основните средства 261.569ј 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 8.990 
вачка 19,793 4. Други извори на средствата на за-

12.171 4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка 12.171 
потрошувачка 1.366 

В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 75.443 

5. Вкупни обртни средства 250.213 6. Други извори на обртните средства 402.481 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд ш други фондови . . 8.802 

и на другите фондови 12.576 8. Извори на нераспределените средства — 

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

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

друга актива средства -

8. Купувачи и други побарувања . . . 128.696 10. Добавувачи и други обврски . . . 163.032 
9. Друга актива 303.308 11. Друга пасива 58.105 

В К У П Н О : 1,161.455 ^ В К У П Н О : 1,161.455 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „И ОКТОМВРИ", СКОПЈЕ 

ВО\ 1958 ГОДИНА 

Претпријатието во 1958 год. има произведено: 
каросерии 175 со вредност 783.945.366 дин., склопови 
за кабини 74,825.064 дин., ремонти и услуги 10,447.696 
дин., разни поправки 37,043.590 дин., полупроизводи 
107,431.968 дин. и останато 15,578.822 дин. 

Вкупниот приход на прет-
пријатието изнесува 946,208.446 дин. 

Трошоци 732,380.550 дин. 
Остварен доход 213,827.896 дин. 

Расподелба на доходот 
Дел на зголемени лични доходи 3,289.581 дан. 

Дел на федерацијата 8,346.452 дин. 
Дел на општиот' инвестиционен 

фонд на републиката 2,086.613 дин. 
Чист приход 2ДО,105.250 дин. 

Расподелба на чистиот приход 
Лични доходи; на работниците 195,109.337 дин. 
Резервен фонд 122.516 дин. 
Вонреден придонес на буџетот 456.562 дин. 
Придонес за заеднички резервен 

фонд, за индустрија 58.588 дин. 
Нераспоредени средства 4,358.247 дин. 

(23) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Во текот на 1958 год. Агенцијата има направено 
875 купопродажни заклучници работејќи со: 

152 задружни организации 
23 земјоделски стопанства и 

221 трговски претпријатија на мало и, големо. 

Преку овие заклучници има направено' промет 
од дин. 1.989.400 или количински во (килограми 
15,428.072. Во прометот на агенцијата беа застапени: 
земјоделски производи со 59,72%?, механизација во 
земј. со 20,01% и индустриска стока со 21,27%. 

Остварен е вкупен приход од 14.835.863 дин. а 
чист приход 5,389.508 дин, (194) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ЗАДРУЖНАТА ТРГОВСКА АГЕНЦИЈА, СКОПЈЕ 

на 31 декември 1958 година 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

804 
1.305 

96 

904 

282 

2.202 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка ^ . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства . . . . 

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

1.852 
201 

284 

190 

3.066 

В К У П Н О : 5 593 В К У П Н О : 5.593 

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „МИРЧЕ АЦЕВ", С. СМОКВИЦА - ГЕВГЕЛИЈА 

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

Ред број Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

Ред 
6р0ј Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 22.542 1 Фонд на основните средства . . . 28.582 
2. Парични средства на основ, средства 658 2. Други извори на основните средства 1.099 

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

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

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

потрошувачка В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 160 

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

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

336 
7. Резервен фонд и други фондови . . 549 

и на другите фондови 336 8. Извори на нераспределените средства 101 
7. Парични средства на нераспределе-

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

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

8. Купувачи и други побарувања . . . 10614 10. Добавувачи и други обврски . . . 20.500 
9. Друга актива . 16.841 11. Друга пасива 

В К У П Н О : 5Ј 991 В К У П Н О : 5Ј.991 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Земјоделската задруга „Мирче Ацев", с. Смок-
вица, околија Титоввелешка, е регистрирана на 26-
Х1-1946 год. а е пререгистрирана на 22-УШ-1953 год. 
со цел за унапредување на селско-стопанските про-

изводи со организирано земјоделско производство, 
сточарско производство, трговија на мало, откуп и 
продажба на селско-стопанските производи. 

Земјоделската задруга располага со основни 
средства од 22,540.569 дин., од нив задругата вло-
жила 50% во лозарството, а останатите средства се 
вложени во опрема и др. (208) 

Б И Л А Н С 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АУТО-ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА ВО БИТОЛА 

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

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка . 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови . . . . ч . 
7. Парички средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

287.620 
16.137 

1.419 

38.336 

1.832 

237 

30.477 
8.287 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата иа 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

182.830 
133 123 

8.135 

19.112 
15.805 

1.999 
237 

22.725 
329 

384.295 В К У П Н О : 384 295 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието за ауто-транспорт и шпедиција 
— Битола, основано е со решение бр. 2306 од 7-Ш-
1947 год. на Претседателството на Владата на 
НРМ — Скопје, со предмет на работа: превоз на 
стока и патници. 

Во работната 1958 год. остварен е вкупен при-
ход 191,759.111 дин., а планот е исполнет со 103,9%. 
Во споредба со остварувањето од 1957 год. во 1958 
год. има поголемо остварување за 32,9% што при-

донесе знатното обновуваше на возниот парк со 
нови и квалитетни возила од поголеми капацитети. 
Тоа придонесе трошоците да бидат смалени за 
27,8%, а доходот наголемен за 55,8%. 

Ова остварување е постигнато со вкупна вред-
ност на основните средства 432,266,784 дин., а со 
вкупен број на работници НО од кои 76 работници 
и 34 службеници. 

Ако возилата кои беа набавени стигнаа во пред-
виденото време остварувањето ќе беше далеку по-
големо од она што е пости,гнато'. (175) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПАРТИЗАН", РАДОВИШ 

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

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

во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 1.959 1. Фонд на основните средства . . . 2.191 
2. Парични средства на основ, средства 557 2. Други извори на основните средства 490 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 279 
вачка . - 4. Други извори на средствата на :а-

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

потрошувачка 82 
В. Извори на обртните средства 

В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 751 
5. Вкупни обртни средства 41.824 6. Други извори на обртните средства 30.460 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 1.409 

и на другите фондови 1.384 8. Извори на нераспределените средства — 

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

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

друга актива средства 11 827 
8. Купувачи и други побарувања . . . 10.316 10. Добавувачи и други обврски . . . 15.412 
9. Друга актива . 5.016 11. Друга пасива 1.319 

В К У П Н О : 64 138 ^ В К У П Н О : 64.138 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПАРТИЗАН", РАДОВИШ 

ВО 1958 ГОДИНА 

Во 1958 год. претпријатието имаше запослен 
персонал 30 души, кои работеа во 7 продавници: 2 
текстилни, 2 колонијални, 1 мешана, 1 клика лери ја 
и 1 деликатеси^ 

Планираниот промет во износ од 140,000.000 дин. 
е остварен со 158,085.000 или со 12%? повеќе. 

Плати по тарифен правилник во бруто износ е 
исплатено 5,471.000 динари, а над тарифен правил-
ник 684.880 дин. 

Остварениот доход на претпријатието изнесува 
6,902.016. ) 

Од обртни средства претпријатието користеше 
30,460.000 дин. постојанен кредит и 1,827.000 дин. 
дополнителен кредит. (160) 

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

ВО 1958 ГОДИНА 

Нашето претпријатие во текот на 1958 год, пре-
тежно изработуваше амбалажа (30%), еден мал дел 
мебел (15%) и делумнине градежна столарија (5%?). 
Претпријатието во минатата година се бореше со 
доста проблеми, како набавка на суровини, мали 

обртни средства (коефициент 2,6), а тоа се одрази 
и на слабата реализација во текуштата година 
(94.474.510). Исто така проблем беше и наплатата на 
нашите побарувања (16.004.866—15614). Конкуренци-
јата во однос на 1957 доста се зајакна, така што 
пласманот на готовите производи беше тежок. 

Финаесовото работење во текот на годината бе-
ше исправно и доследно на законските прописи. 

(136) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА АМБАЛАЖА, ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА И МЕБЕЛИ 

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

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

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

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

38 400.455 
2.191.182 

357.955 

75,854.501 

402.004 

В К У П Н О : 

25.767 851 
7,805.641 

150,779.589 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка 

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

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

29,436.505 
11,155.132 

437.265 

14,424.319 
24,482.500 

1,902.004 

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства . . . 32,900.000 

10. Добавувачи и други обврски . . . 28,236.223 
11. Друга пасива 7,805.641 

В К У П Н О : 150 779.589 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО „СТАНДАРД", БИТОЛА 

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин, 

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

Б. Средства на заедничката 
потрошувачка 

3. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

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

709 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

30 

21.464 

2.382 

В К У П Н О : 

408 
984 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

3. Фонд на заедничката потрошувачка 
4. Парични средства на заедничката 

потрошувачка 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства 

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

709 

30 

547 

2.433 
760 

17.120 
4.278 

25.977 В К У П Н О : 25.977 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Трговското претпријатие „Стандард", Битола е 
основано на 1-1-1956 год. со решение на Народниот 
одбор на општината Битола бр. 14427/1955 год. и ре-
гистрирано во Окружниот стопански суд во Битола 
на 20-Ш-1956 год. со дејност трговија на мало со 
текстил и колонијални стоки. 

Овој колектив брои 33 работници и службени-
ци. Работничкиот совет се состои од целиот ко-
лектив. , 

Претпријатието својата работа ја обавувала 
преку 8 продавници:. 

Претпријатието работеше со кредит во износ од 
17.120.000 од кој стален 14.120.000, дополнителен 
З.СОО.ООО дин. (150) 

Б И Л А Н С 

НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ,,ОБНОВА", ДЕЛЧЕВО 
А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. Износ Ред. „ Изн )с 
6 р о ј Назив на позицијата во ООО дин. Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 1 109 1. Фонд на основните средства . . . 2.719 
2. Парични средства на основ, средства 253 2. Други извори на основните средства 661 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 261 
вачка - 4. Други извори на средствата на за-

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

потрошувачка — 

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

5. Вкупни обртни средства 7 679 6. Други извори на обртните средства 3.320 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
б. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 365 

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

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

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

друга актива 10.000 
8. Купувачи и други побарувања . . . 15.304 10. Добавувачи и Други обврски . . . 7.588 

Друга актива 661 11. Друга пасива - -

В К У П Н О : 25 014 В К У П Н О ; 25. Л 4 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ОБНОВА", ДЕЛЧЕВО 

ВО 1958 ГОДИНА 

Претпријатието е формирано на ден 18-1-1953 
год. со решение на Народниот одбор на општината 
Делчево. 

Претпријатието ја обавува следната дејност: ви-
сока и ниска градба, производство на вар и тули 
во полски фурни. 

Запослени во 1958 год. беа просечно 78 работни-
ци и службеници и 6 ученика. Од нив висококва-
лификувани 3 работника, квалификувани 30 ра-
ботника, полуквалификувани 8 работника, неква-
лификувани 30 работника и 7 службеника. 

Претпријатието во оваа година работеше со по-
мал бруто продукт од минатата година. Но чистиот 
доход е знатно поголем од 1957 год., па поради тоа 
за фондовите на претпријатието е издвоено 7 пати 
повеќе од минатата година. (153) 
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Б И Л А Н С 
НА РУДАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕКС ПЛОАТАЦИЈА НА ЦЕМЕНТНА СУРОВИНА 

„ОПАЛСКА БРЕЧА" - КУМАНОВО 
А к т и в а на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

В. Средства на заедничката 
4 потрошувачка 
3. Средства на заедничката потрошу-

вачка . 
4. Парични средства на заедничката 

потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката и 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

23 869 
9.423 
1.928 

247 

1.112 

276 

4.184 
13.425 

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

В. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка ^ . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во пресметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства . . . 

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

9.423 
23.869 

247 

5.429 

2.255 

3195 
10.046 

54.464 В К У П Н О : 54.464 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Рударството претпријатие за експлоатација на 
цементна суровина „Опалска Бреча" — Куманово 
е основано во 1954 год. со решение на ОНО — Ку-
маново бр. 17274 од 26-Х-1954 год., а регистрирано 
кај Стопанскиот суд во Скопје Фи бр. 1244/55. 

Основната дејност на претпријатието е експло-
атација на цементна суровина „Опалска Бреча". Во 
1958 год. претпријатието го исполни производстве-
ниот план со 268%, и при тоа оствари чист приход 
во износ од 2,658.436 динари. За вишок на плативе 
поделен износ од 713.163 динари. (258) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1958 ГОДИНА 

Е лектродистрибутив ното претпријатие „Свет-
лост" Неготино е основано во втората половина на 
1957 година со решение бр. 4753/13-У1-1957 год. на 
Општинскиот народен одбор. Регистрирано е во 
Окружниот стопански суд во Скопје под Фи бр. 
433/57 година. 

Дејноста на претпријатието е да врши купопро-
дажба на електрична енергија на големо и мало, 
како и одржување на сите електромрежи, далеку-
в о д Т. С. во Општината — Неготино. 

Поставениот план за работата е извршен со 95%. 
Редовни и дополнителни обртни средства нема 

користено од Банката, а се користи со свои сред-
ства, 

Вкупниот приход за расходи изнесува 12,865.876 
дин., трошоците на работниците изнесуваа 9,343.856 
дин. што значи останатиот чист приход е за покри-
вање на личен доход и исплатено на лични доходи 
над тарифна ставка како и за остварување на дру-
ги фондови 3,522.020 динари. 

Реализацијата на електрична енергија сразмер-
но во 1957 год,, е знатно поголема, бидејќи бројот на 
потрошувачите нарасна така и потрошувачката на 
електрична енергија расте од ден на ден. 

Основните средства за разлика од 1957 година 
се наголемени и изнесуваат 76,065.457 дин. Ова зго-
лемување се должи на тоа дека претпријатието во 
1958 год. ги прими сите електр омЈрежи, далекувод^ 
и Т. С. од подрачјето на општината, (2) 
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Б И Л А Н С 
НА ЕЛЕКТРО - ДИСТРИБУТИВНОТО ПРЕТПРИЈА ТИЕ,, СВЕТЛОСТ", НЕГОТИНО 

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

Ред. Износ Ред. т т Износ број Назив на позицијата во ООО Дин. 6 р о ј Назив на позицијата во ООО дин. 

А. Основни средства А. Извори на основните средства 
1. Основни средства . . . . . . . . 60.466 1. Фонд на основните средства . . . X ! .60.466 
2. Парични средства на основ, средства 2. Други извори на основните средства ^ 3.663 

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

3. Средства на заедничката потрошу- 3. Фонд на заедничката потрошувачка 67 
вачка . - 4. Други извори на средствата на за-

4. Парични средства на заедничката едничката потрошувачка -

потрошувачка — В. Извори на обртните средства 
В. Обртни средства 5. Фонд на обртните средства . . . 26 

5. Вкупни обртни средства 2.806 6. Други извори на обртните средства — 

Г. Издвоени средства Г. Резервен фонд и други фондови 
6. Парични средства на резервниот фонд 7. Резервен фонд и други фондови . . 249 

и на другите фондови 2.909 8. Извори на нераспределените средства 32 
7. Парични средства на нераспределе-

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

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

8. Купувачи и други побарувања . . . 1.872 10. Добавувачи и Други обврски . . . 3.011 
9. Друга актива . 74 11. Друга пасива 613 

В К У П Н О : 68.127 В К У П Н О : 68.127 

А к т и в а 

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

на 31 декември 1958 година П а с и в а 

Ред. 
број Назив на позицијата Ишос 

во ООО дин. 

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

В. Средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Средства на заедничката потрошу-
вачка 

4. Парични средства на заедничката 
потрошувачка 

В. Обртни средства 
5. Вкупни обртни средства 

Г. Издвоени средства 
6. Парични средства на резервниот фонд 

и на другите фондови 
7. Парични средства на нераспределе-

ните средства 

Д. Средства во пресметката к 
друга актива 

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

В К У П Н О : 

176 

11.964 

10.001 
45.940 

68 090 

Ред. 
број Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

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

Б. Извори на средствата на 
заедничката потрошувачка 

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

едничката потрошувачка . . . . . 

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

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

Д. Извори на средствата во претсметката 
и друга пасива 

9. Краткорочни кредити за обртни 
средства , 

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

1 

176 

10.187 

2.583 

39.811 
937 

14.388 

В К У П Н О : 68.090 


