
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Понеделник, 21 октомври 1957 

Број 28 Година ХИТ 

Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 50 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698 

151. 

На основа член 2 и 11 од Основната уред-
ба за устан,овите со самостојно финансирање 
(,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53), Из-
вршниот совет донесува 

Р ЕШ Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА (ЗДРАВНА 

ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА 
I. 

Се основа Завод за здравка заштита на 
мајки и деца како установа со самостојно фи-
нансирање (во натамошниот текст: Завод). 

Седиште на Заводот е во Скопје. 
II. 

Задачи на Заводот се: 
— да ја слади и проучува з,дравствената 

положба и проблематика во врска со здрав-
ствената заштита на мајките и децата, да ра-
боти: на спречувањето и отстранувањето на 
причините и последиците на заболувањата, 
како и предлагала надлежните органи соот-
ветни мерки; 

— да води грижа и укажува здравствена 
заштита на трудниците, мајките, децата и 
младината; 

— да води грижа и работи за стручно по-
дигање и усовршување на здравствените ра-
ботници од областа за заштита на мајките и 
децата; 

— да работи на здравствено воспитување 
на мајките по прашањата за здравствена 
заштита на децата, нивното одгледување и 
исхранување; 

— да врши научно истражувачка работа 
во врска со заштита на мајките и децата; 

— да дава упатства за стручната работа 
на здравствените установи од областа на 
заштитата на мајките и децата, да ја-следи и 
координира нивната работа; 

— да издава стручни и популарни публи-
кации; 

— да соработува со соответни установи во 
земјата и странство, ги следи нивните пос-
тигнувања и се грижи за нивното приме-
нување. 

Ш. 
За остварување на задачите од претход-

ната точка Заводот има право на управување 
со недвижен: имот, уреди, инструменти, како 

и други движни предмети кои накнадно ќе 
се попишат и проценат по прописите што 
постојат. 

IV. 
Со Заводот управува управен одбор од 

девет членови како општествен орган на 
управување'.' 

Управниот одбор се состои: од по еден 
претставник на работниот колектив, Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување, 
кои овие ги избираат од редот на своите чле-
нови, а другите членови на Управниот4 одбор 
ги именува Советот за народно здравје на 
НРМ од редот на граѓаните. 

Управникот на Заводот е член на Управ-
ниот одбор по својата положба. 

Управниот одбор избира претседател од 
редот на своите членови. Управникот на За-
водот не може да биде претседател на Управ-
ниот одбор. 

Управниот одбор се избира за две години. 
V. 

Со работата на Заводот непосредно рако-
води управник. 

Управникот на Заводот го назначува Со-
ветот за народно здравје на НРМ. 

VI. 
Заводот има колегиум кој го сочинуваат 

раководните службеници на Заводот. 
Стручниот колегиум е советод,авен: орган 

на управникот на Заводот по поважните 
прашања од областа на работата на Заводот. 

Стручниот колегиум го свикува и со него 
раководи Управникот на Заводот. 

VII. 
Во Заводот може да постои Совет кој што 

го именува Советот за народно' здравје на 
НРМ од редот на стручните службеници и 
соработници на Заводот и другите здравстве-

н и установи, како и од редот на општестве-
ните работници: што покажуваат интерес за 
прашањата од заштитата на народното' здра-
вје. 

Организацијата и 'делокругот на Советот 
се уредува со правилата на Заводот. 

VIII. 
Заводот може да ги има следните фон-

дови со кои самостојно' располага: 
а.) инвестиционен фонд и 
б) резервен фонд. 
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IX. 
Орган надлежен за работите и задачите на 

Заводот е Советот за народно здравје на 
НРМ. ј 

X. 
Ова решение влегува во сила со д,енот 

на објавувањето во „Службен весник на НР 
Македонија". 

ИС бр. 139 
25 септември 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Ѓоргов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

152. 
Врз основа на чл. 4 и 19 од Законот за 

оружјето донесувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА 

ОРУЖЈЕТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Дозвола за произведување на оружје, доз-
вола за преправка и поправка на огнено ору-
жје, како и дозвола за држење и дозвола за 
носење оружје (во натамошниот текст — 
дозвола за оружје) се издава според одред-
бите на Законот за оружјето и овој пра-
вилник, 

Член 2 
Дозвола за оружје може да биде издаде-

на на: 
а) војничко оружје и тоа: војнички пуш-

ки, рачно автоматско оружје (шмајзери), 
пиштоли и револвери; 

б) ловечко оружје и тоа: ловечки пушки 
за сачми, ловечки пушки за кугли, комби-
новани ловечки пушки за сачми и кугли и 
ловечки карабини, во кои спаѓа и војничкото 
оружје што е преправено во ловечко; 

в) пиштоли и револвери што не спаѓаат 
во војничко оружје; 

г) флоберти со олучени цевки со калибар 
преку 6 мм. 

Како војничко оружје под точка а) од 
претходниот став се смета оружје што не ја 
сочинува опремата на ЈНА. 

Член 3 
Не може да се издаде дозвола за држење 

и носење на: 
а) огнено оружје што е направено специ-

јално за вршење напад и оневозможување 
на неговото откривање, како што е огнено 
оружје со направи за прислушување на зву-
кот, рефлектори за заслепување, скусување 

или прикривање во сразмера поголема откол-
ку што е тоа потребно за војничка, ловечка 
или спортска цел; 

б) ладно оружје од сите видови; 
в) сите видови бомби и други направи 

што содржат распрскателни материи или гас 
што е наменет за вршење напад. 

Член 4 
Без дозвола може да се држи: 
а) оружје што делува со помош на возду-

шен притисок; 
б) оружје што има историска или умет-

ничка вредност а кое не се употребува како! 
оружје и не е подесно' за современа употреба. 

Оружјето од точка б) од претходниот' 
став треба да биде пријавено на органот на 
управата надлежен за внатрешни работи на 
народниот одбор на околијата. 

П. ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ОРУЖЈЕ И ВРШЕЊЕ 
ПОПРАВКИ И ПРЕПРАВКИ НА 

ОГНЕНО ОРУЖЈЕ ВО ВИД НА ЗАНАЕТ 
Член 5 

Молбата за претходно одобрение за про-
изводство на оружје и за вршење поправки и 
преправки на огнено оружје ја поднесува до 
органот на управата надлежен за внатрешни 
работи на народниот одбор на околијата ли-
цето што бара дозвола одчл. 7 ст. 2 од За-
конот за оружјето'. 

При давање претходно одобрение за про-
изводство на оружје и за вршење поправки 
и преправки на огнено оружје (чл. 7 ст. 2 од 
Законот за оружјето), органот на управата 
надлежен за внатрешни работи на народниот 
одбор на околијата ќе цени дали не стојат 
пречките од чл. 10 на Законот за оружјето. 

При давањето на дозвола за производство 
на оружје1, органот на управата надлежен за 
внатрешни работи на народниот одбор на 
околијата што го дава претходното одобре-
ние ќе води сметка и за видот и количеството 
на оружјето чие производство се одобрува, 

Член 6 
Лицето на кое му е издадена дозвола за 

произведување на оружје е должно да води 
евиденција з(а произведеното оружје^ Еви-
денцијата на произведеното оружје треба да 
ги содржи следните под,атоци: датум на, из-
работката, податоци за лицето на кое му е 
отуѓено оружјето, вид, марка, калибар и фаС-
ричен број поединечно за секое оружје. 

Лицето) на кое му е издадена дозвола за 
вршење поправки и преправки на огнено ору-
жје во вид на занает е должно да води ре-
гистар во кој за секоја извршена услуга ќе 
ги внесува следните податоци: ден на извр-
шената услуга, фамилијарно и родено име и 
пребивалиште на лицето на кое1 му е услуга-
та извршена, во што се состоела услугата, 
број и датум на дозволата за оружје и назив 
на органот што ја издал дозволата, 
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Член 7 
Просториите во кои се врши произве-

дување, поправки и преправки на оружје во 
вид на занает треба да бидат обезбедени од 
кражба. 

Во колку управниот орган: надлежен за 
внатрешни: работи на'народниот одбор на 
околијата најде за потребно, може да одреда 
во таквите простории да се постави постоја-
нен чувар. 

Член 8 
Произведеното оружје како и оружјето 

што е дадено за поправка или преправка на 
лице што за тоа има дозвола, не1 смее да би-
де изнесено од просториите во кои е произве-
дено односно од просториите што се одреде-
ни за обавување на работата до продавањето 
односно предавањето на сопственикот на 
оружјето доколку таквото изнесување не го 
бара самото обавување на производството од-
носно вршењето на поправките и преправки-
те на оружјето, 

Ш. НАБАВКА, ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ НА 
ОРУЖЈЕ 

1 " а) Молба за оружје 
Член 9 

Во молбата со која се бара издавање доз-
вола за оружје треба да се наведат следните 
податоци: фамилијарно, татково и: родено име 
на молителот, дата и место на раѓањето, за-
нимање, пробив а лигите и државјанство, вид 
на оружјето за кое се бара 'дозвола, марка, 
калибар и фабричен број, целта за кое е по-
требно оружјето, како и начин на кој што 
е набавено. Покрај тоа во молбата треба ца 
се наведе дека се бара дозвола за држење од-
носно дозвола за носење на оружје. Правните 
лица во молбата го наведуваат својот назив 
и седиште к податоците што се однесуваат на 
оружјето. 

Со молбата треба да се приложат и 'дока-
зите од чл. 10 ст. 1 на Законот за оружјето. 

Доколку молителот што бара дозвола за 
оружје не го има оружјето и треба допрва да 
го набави, во молбата нема да ги внесе пода-
тоците за марката, калибарот, фабричкиот 
број и начинот на набавката на оружјето. 

Со молбата со која се бара дозвола за но-
сење на ловечко оружје треба да се приложи! 
и потврда дека лицето што поднесува молба 
е член на една од ловечките организации. 

Ако лицето што бара дозвола, за оружје 
не е сопственик на оружјето за кое бара доз-
вола, молбата треба да ја потпише и: сопстве-
никот на оружјето. 

б) Набавка на оружје \ 
Член 10 У у 

На молителот кој при поднесувањето на 
молбата за дозвола за оружје го нема оруж-
јето и треба допрва да го набави, доколку ги 

исполнува условите за добивање на дозво-
ла, надлежниот орган пред кој се води управ-
ната постапка ќе му издаде потврда со која 
ќе може да изврши набавка на оружјето. 

Од потврдата, покрај другото, треба да се 
вади дека лицето поднело молба за држење 
односно носење на оружје, дека ги, исполнува 
условите за добивање на таква дозвола како 
и видот и количеството на оружје што може 
со таа потврда да се набавува. 

Потврдата се издава со рок на важност 
од три месеци, Важноста на потврдата може 
во оправдани случаи да се продолжи за на-
редните три месеци при што надлежниот 
орган ќе цени дали'не настапила некоја од 
пречките предвидени во чл. 10 на Законот1 

за оружје. 
Член 11 

Лицето на кое му е издадена потврда за 
набавка на оружје може истото! да го набави: 

а) од трговско претпријатие што е овлас-
тено за промет со огнено оружје; 

б) од приватно лице кое со дозвола држи 
оружје или кое е овластено да го продаде 
оружјето по чл. 25 од овој Правилник; 

в) по пат на примање пратка со оружје 
од странство во вид на поклон; 

г) непосредно од странски претпријатија 
за време престојот во странство. 

На начинот од точка в) на овој член може 
да биде набавено само ловечко оружје. 

На начинот предвиден во точка г) од овој 
член лице кое врши набавка на оружје може 
истото да го набави само за своја потреба. 
Лице кое на тој начин набави оружје долж-
но е при повторното влегување во ФНРЈ да 
го пријави оружјето на органот што го кон-
тролира граничниот премин. За пренесување 
на оружјето до пребивалипггето лицето тре-
ба да прибави потврда од пограничните ор-
гани на кои им е пријавено оружјето. 

На лицата што набавуваат оружје на на-
чинот од точка в) и г) од овој член не им е 
потребна потврда за набавка на оружје туку 
соответен Доказ за поклон односно набавка 
од странство. 

Лицето што набавило оружје по еден од 
начините предвидени во) став 1 на овој член 
е должно' истото да го поднесе пред органот 
што ја води управната постапка во рок од, 8 
дена од извршената набавка, а ако оружјето! 
е набавено за време на престој во странство 
во рок од осум дена по враќањето во местото 
на пр ебив а л иштето . 

Член 12 
Правните лица на кои им е издадена пот-

врда за набавка на оружје, општествени ор-
ганизации кои врз основа на чл. 3 од Уред-
бата за промет со огнено оружје, муниција и 
експлозивни средства, се овластени за свои 
потреби да вршат набавка на оружје непо-
средно од производното претпријатие како и 



Бр, 28 - Стр. 488 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 21 октомври 1957 

трговските претпријатија што се овластени за 
промет со оружје, можат да вршат набавка 
на оружје и во1 странство. 

Член 13 
Потврдата за набавка на оружје се издава 

во дупликат. 
Лицето што набавува оружје ќе предаде 

еден примерок од потврдата за набавка на ли-
цето од кое го набавува оружјето, 

Ако оружјето се набавува од претприја-
тие што е овластено за промет со оружје, 
претпријатието на примерокот од потврдата 
што останува кај лицето кое набавува ќе пот-
врди дека нему му е продадело оружјето. 

Ако оружјето се набавува од приватно 
лице, тоа лице е должно на примерокот од 
потврдата за набавка што останува кај ли-
цето кое набавува, да го констатира отуѓува-
њето на оружјето и да го наведе бројот и д,а,-
тумот на дозволата за оружјето што се оту-
ѓува и називот на органот што ја издал доз-
волата, 

в) Дозвола за оружје 
Член 14 

Дозвола за оружје се издава за време од 
една година или за неодредено време, Ако 
дозволата е издадена за одредено време неј-
зината важност истекнува со свршување на 
календарската година. 

Податоци за времето за кое е извршено 
продолжувањето на важноста на дозволата 
за оружје се внесуваат во дозволата и реги-
старот на издадените дозволи за оружје. 

Член 15 
За повеќе оружја од еднаков вид може на 

едно лице да биде издадена една заедничка 
дозвола за оружје. 

Дозвола за носење на едно или повеќе 
ловечки оружја може да се издаде на пого-
лем број лица. 

Член 16 
Дозвола за носење ловечко оружје може 

да бид,е издадена само на лице што е член 
на една од ловечките организации. 

Во исклучение органот на управата над-
лежен за внатрешни работи на народни^! 
одбор на околијата може да издаде дозвола 
од претходниот1 став и на лице што не е 
член на ловечка организација под услов тоа 
лице оружјето да го користи; само за чување 
на земјоделски имот или стока. 

Член 17 
Дозволата за оружје се издава на образец 

кој треба да ги содржи следните податоци: 
реден број од регистарот на издадените доз-
воли, ознака за видот на дозволата (за др-
жење или за носење на оружје), фамилијар-
но, татково и родено име на лицето на кое 
се издава дозволата, дата и место на него-
вото раѓање, занимање, државјан,ство, ,преби-
ра лиште и ознака на видот, марката, калиба-

рот и фабричкиот број на оружјето за кое е 
издадена дозвола. 

Образецот од претходниот став не е за-
должителен за дозволите за држење на 
оружје што се издаваат на правните лица. 

Член 18 
Органот што ги издава дозволите за оруж-

је е должен да води евиденција на издаде-
ните дозволи. Евиденцијата се состои од ре-
гистар на издадените дозволи за држење и 
регистар на издадените дозволи за носење на 
оружје. 

Регистарот на издадените дозволи ?а др-
жење односно за носење на оружје ги содржи 
следните податоци: реден број, фамилијарно, 
татково и родено име, датум и место на ра-
ѓањето, занимање, државјанство и пребива-
ат; иште на лицето на кое е издадена дозволата, 
потоа ознака на видот^ марката, калибарот и 
фабричкиот број на оружјето за кое е из-
дадена дозволата, рок на важност на дозво-
лата и забелешка. 

Упис на дозволите за оружје во региста-
рот се врши по ред по кој што се петите 
издадени со назначување датата на издава-
њето на дозволата. 

г) Држење и носење на оружјето 
Член 19 

Лицето на кое е издадена дозвола за но-
сење на оружје должно е истата да ја има 
при себе кога го носи оружјето. Дозволата за 
носење на оружје важи само со лична карта. 

Член 20 
Органот на управата надлежен за вна-

трешни работи на народниот одбор' на око-
лијата при давањето на претходната соглас-
ност бара од правното лице докази од чл. 10 
на Законот за оружјето за физ-ичкото лице 
на кое ќе се повери оружјето! (на ракување. 

Лице што носи оружје за кое дозволата 
за држење е издадена на правно лице1, треба 
од правното лице да биде писмено овластено 
за носење на оружјето. Такво лице може да 
носи оружје само кога е на должност и во 
тоа време должно е да го носи со себе писме-
ното овластување од правното лице за носе-
ње на оружје. Овластувањето важи само со 
лична карта.\ 

Член 21 
Лицето на кое е издадена дозволата за 

оружје должно е да се грижи оружјето да 
не дојде во рацете на лица што не се овлас-
тени за држење на такво оружје, како и при 
ракувањето со истото да не ја загрозува без-
бедноста на граѓаните. 

Член 22 
Органот на управата надлежен за вна-

трешни работи на народниот од,бор на око-
лијата должен е д,а вод,и евиденција на од-
земеното оружје. 

Евиденцијата на одземеното 1 оружје се 
состои од регистар кој ги содржи следните 
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податоци: редон број, датум и број на доне-
сеното решение за одземање на оружјето, фа-
милијарно, татково и родено име, односно! 
назив на правното лице од кое е одземено 
оружјето, неговото пребивалиште односно 
престој, вид, модел, калибар и фабрички број, 
по кој пропис е одземено оружјето, најниска 
проценка на вредноста на оружјето (кај ору-
жје кое се проценува) и забе,лешка. 

Член 23 
Лицето на кое е издадена 'дозвола за оруж-

је должно е секоја промена на пребива лиш-
тето односно престојот да ја пријави на над-
лежниот орган за внатрешни работи.' 

Правното лице на кое е издадена дозвола 
за држење оружје должно е секоја промена 
на редовната работа заради која престанува 
потребата од понатамошното држење на 
оружјето да ја пријави на органот на упра-
вата надлежен за внатрешни; работи: на на-
родниот одфор на околијата. 

Пријава по овој член се поднесува на ор-
ганот на управата надлежен за внатрешни 
работи на народниот одбор на околијата во 
рок од осум дена од денот кога настапила 
промената. 

Промената на местото на пребив алиштето 
односно престојот по став 1 на овој член се 
внесува во дозволата за оружје и во реги-
старот на издадените дозволи. 

Член 24 -
Лице што ќе отуѓи оружје за кое е изда-

дена до-звола или тоа оружје го замени со 
друго од еднаков вид должно е во рок од; осум 
дена да го извести за тоа органот на управата 
(надлежен за внатрешни работи на 1наро1д-
ниот одбор на околијата на чие подрачје 
борави и да ја врати дозволата за оружје 
односно да бара замена на дозволата. 

Член 25 
Во случај смрт на лице на кое му била из-

дадена дозвола за оружје, членовите на него-
вата фамилија или наследниците можат во 
рок од два месеца да поднесат молба за доби-
вање 'дозвола за оружје кое умрениот го 
држел, или оружјето да го оттуѓат на лице 
што има потврда за набавка на оружје од 
тој вид. 

Ако дозволата за оружје по молба од 
претходниот став не биде издадена, членови-
те на фамилијата или наследниците можат 
во рок од 2 месеца од денот на донесувањето 
правосилно решение со кое се одбива изда-
вање на дозвола да го отуѓат оружјето на 
лице што!има потврда за набавка на оружје 
од таков вид. 

Ако оружјето во предвидениот рок не би-
де отуѓено органот на управата надлежен, за 
внатрешни работи на народниот одбор на 
околијата истото ќе го одземе и предаде на 
трговското претпријатие што е овластено^ за 
промет со оружје за продавање на оружјето. 

Член 26 
Дозволата за вршење поправки и пре-

правки на огнено оружје, дозволата за оруж-
је како и оружјето што со решение донесено 
во административно-казнената постапка е од-
земено по чл, 16 ст. 2, 4 и 5 од Законот за 
оружјето се доставува на органот на управата 
Над,лежен за 'внатрешни работи: на народ-
ниот одбора на околијата. 

Оружјето што е одземено по претходниот 
став се предава на овластеното претприја-
тие за продавање во полза на државата. Нај-
ниската продажна цена за ова оружје ја 
утврдува со проценка комисија која е соста-
вена од претставник на месната ловечка ор-
ганизација, трговското претпријатие за про-
мет со оружје и органот на управата надле-
жен за внатрешни работи на народниот од-
бор на околијата. Составот на комисијата го 
одредува началникот на Секретаријатот за 
внатрешни работи на народниот одбор на 
околијата кој е надлежен во местото во кое 
се формира комисиЈата. 

Член 27 
Кој пронајде оружје за кое се претпоста-

вува дека е изгубено или сокриено должен 
е истото во срок од 3 дена да го пријави од-
носно да го предаде на најблискиот орган 
надлежен за внатрешни работи (секретаријат, 
испостава, станица на НМ). Непријавување^ 
односно непредавањето на најденото оружје 
ќе се смета како бесправно држење на тоа 
оружје. ^ 

Член 28 
Губење на оружје треба да се пријави во 

рок од 24 часа на органот за внатрешни ра-
ј боги што е надлежен во местото каде е из-
I губено оружјето. 

Губење на дозвола за оружје, како и гу-
.. бење на оружје што настапило на подрачје 

на друг народен одбор, треба да се пријави 
во рок од осум дена на органот на управата 
надлежен за внатрешни работи на народниот 
одбор на околијата на чие што подрачје 
сопственикот на дозволата односно оружјето 
има пребивалиште. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок: 
1) лице што е овластено за поправка и 

преправка на оружје ако изнесе или позволи 
да се изнесе оружје од просториите што се 
одредени за обавување на работата; 

2) кој не побара продолжување на дозво-
лата за оружје пред истекнување на нејзи-
ната важноста 

3) кој носи оружје а нема при себе доз-
вола односно писмено овластување за носење 
на оружјето; 
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4) кој дозволи оружје за кое добил доз-
вола да дојде во рацете на лице што нема 
дозвола за држење наI такво оружје или кој 
со оружјето ракува (на начин со кој се загро-
зува безбедноста на граѓаните; 

5) лице кое има дозвола за оружјето не 
ја пријави односно одјави промената на свое-
то пребива лигите, како и Одговорен претстав-
ник на правно лице што не ќе ја , пријави 
промената на редовната работа заради која 
престанува потребата од понатамошно држе-
ње, на оружјето; 

6) кој во рок од осум дена не го извести 
органот на управата надлежен за внатрешни 
работи на народниот одбор на околијата за 
отуѓувањето' или замената на оружјето за 
кое добил дозвола за оружје. 

7) кој во определениот рок не пријави из-
губување на оружје или на дозвола за 
оружје. 

V. (ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 
Дозволите за држење и носење на оружје 

издадени по сегашните прописи важат до 31 
декември 1957 година. До тој ден ќе се из-
врши: замена на старите дозволи за држење 
и носење на оружје со дозволи издадени по 
одредбите од овој Правилник. 

Замена на старите дозволи за држење и 
носење на оружје ќе врши органот на упра-
вата надлежен за внатрешни работи на на-
родниот одбор на околијата. 

Член 31 
Овој Правилник влегува во сила со денот 

На објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр, 21369 
4 октомври 1957 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Мито Мицајков, с. р. 

ш и и а ш и а и и ш и а и ш ш к а и 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 

САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
На основа решението на Народниот одбор на 

општината — Дојран, број 751 од 28-П-1957 година, 
е запишана во регистарот на установите со самос-
тојно финансирање на страна 1, рег. бр. 1, установа-
та под назив: Здравна станица, со седиште во Нови 
Дојран. Предмет на работењето' на установата е: 
здравствено просветување На населението, презе-
мање мерки за спречување' и сузбивање на зараз-
ните и други болести, лекување болни, укажување 
здравствена заштита на трудни мајки, деца и мла-
дината, врши забарски услуги и Други работи кои 

се со позитивни прописи ставени во нејзина надлеж-
ност. 

Установата е основана со решението на НО на 
општината — Дојран, бр. 751 од 28-П-1957 година. 

Установата ќе ја потпишува управителот Мир-
јана Котева. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Советот за народно здравје на НО на 
општината — Дојран. 

Бр. 1274/57 од НО на општината - Дојран, (1673) 

На основа решението на Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Титов Велес, бр. 9142 
од 19-У1-1957 година, е запишана во регистарот' на 
установите со самостојно финансирање на страна 7, 
рег. бр. 7, установата под назив: Шумско стопанство, 
со седиште во Титов Велес. Прздмег на работењето 
на установата е: а) со шумите, шумското земјиште 
И БИСО ̂ планинските пасишта, да стопанисува спре-
ма начелата на рационално стопанисување, да уре-
дува, подигнува, врши узгој, обнова и искористу-
вање на шумите и пасиштата — со пошумување 
и мелиорација на земјиштето; б) врши продажба 
на главни и споредни шумски производи во примар-
на (непреработена) состојба, 'врши потребни сечи 
за чистење, одгледување и за ситен технички ма-
теријал, врши собирање преработка, извоз и про-
дажба на споредни шумски, производи, врши чува-
ње на шумите, шумските земјишта и пасиштата од 
бесправно ползување, оштетување и узорпации, ка-
ко и од елементарни непогоди, билни болести и ин-
секти; в) се грижи за узгој, нега и чување на ди-
вечот и врши надзор во однос на правилното из-
вршување на ловот на своето подрачје; г) се грижи 
за узгојот, негата и чувањето на рибите во салмо-
нидните води И надзор над извршувањето на ри-
боловот во тие води на подрачјето на стопанството; 
и д) врши Изградување, обнова и одржување на 
сопствените сообраќајни средства и постојки, како 
и други шумско-стопакски градежни објекти. 

Установата ќе ја потпишува управителот Дими-
тар Богатиновска а во негово отсуство Тодор Ќур-
чиев, шеф на сметководството. 

Орган надлежен за работата и задачите на уста-
новата е Советот за стопанство на НО на Титовве-
лешка околија — Титов Велес. 

Бр. 9142/57 од Одделението на стопанство на 
НО на општината - Т. Велес. (675) 

Секретаријатот за општа управа на НО на оп-
штината — Кавадарци објавува дека во регистарот 
на установите со самостојно финансирање на 
1-УП-1957 година, под рег. бр. 8 е запишано след-
ното: покрај досегашниот управител на Домот на 
културата во Кавадарци фирмата ќе ја потпишува 
од 1-УП-1957 година и Диме Мустеников, киноа-
паратер^ 

На досегашниот втор потписник Боро Хаџи - , 
Василев поради персонални промени му престанува 
правото установата да ја потпишува. 

Од Секретаријатот за општа управа на НО на 
општината - Кавадарци, бр. 8810/57. (849) 
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На основа решението на Народниот одбор на 
општината „Идадија" —- Скопје, број 9899 од 12 јуни 
1957 година, во регистарот на установите со само-
стојно финансирање запишани се направените изме-
ни во Околискиот завод за социјално осигурување 
— Скопје, и тоа: место досегашните потписници на 
Заводот Диме Јаневски — Бодри, под. директор, 
Ратка Крстевска, началник на одделението за пен-
зии и Магда Чакарова, сметководител, се овластени 
Заводот да го потпишуваат следните лица: 

I. Како наредбодател за извршување на прет-
сметката, кој непосредно ќе раководи со школување-
то на Заводот: 

1) Петар П. Зафировски, директор. 
П. Како помошни наредбодатели: 

а) по сметката 80-КБ-1 2359801 — здравна служба 
б) „ „ 80-КБ-1 23910 — социјален придонес 
в) „ „ 80-КВ-1 2359800/П - пензии, 
г) „ „ 80-КБ-1 2359800 групно Д. Д. и 
Д) „ „ 80-КБ-1 692 
1) Диме Јанчевски, лом. директор, 
2) Ловач Христо, началник на финансовото одделен., 
3) Тодорова Злата, шеф на отсекот за расходи и 
4) Чакарова Магда, шеф на отсекот за приходи. 
а) По сметката 80-КБ-1 2359800/ по Д. Д. 
б) „ „ 80-КБ-З 2359800/1 и 
в) „ „ 80-КБ-4 2359800: 
1) Станковски Томе, началник на одделението за Д Д 
2) Раповски Ѓорги, ликвидатор на одделен, за ДД, 
3) Цибрева Мирослава, ликвидатор на оддел, за ДД 
4) Здравковски Ангеле, ликвидатор на оддел, за ДД 
5) Поповски Никола, ликвидатор на одделен, за ДД 
а) За Фил. во Ѓ. Петров по с/ка 80-КБ-5 23910 
6) За Фил. во Ѓ. Петров по с/ка 80-КБ-5 2359801 
в) За Фил. во Ѓ. Петров по с/ка 80-КБ-5 2359800 
1) Петрушевски Трифун, управник на Филијата ; 

2) Најдовски Трпко, службеник, 
3) Крстевска Иванка. 

Од Народниот одбор на општината „Идадија" -
Скопје, бр. 9899/57. (936) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
3-Х1-1956 год. под рег. бр. 480, на страна 1340 е за-
пишано под фирма: „Војводина — Кооп" — експорт 
-импорт — Нови Сад — Претставништво, со седиш-
те во Скопје. Предмет на работењето на претстав-
ништвото е: склучување на договори за купопро-
дажба на стока, сточни производи и преработки и 
црева. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Претпријатието „Војводина — Креп" ек-
спорт-инпорт — Нови Сад, со записник од 19-ХП-55 
год. а согласно решението на НО на општината „Ки-
села Вода" — Скопје, бр. 4457 од 4-Х-1956 год. 

Раководител на претставништвото е Чира Ан-
товиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
2463/56. (1466/55 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 

22-ХП-1956 год. под рег. бр. 274, на страна 709, ѓ 
запишана под фирма: Фабрика за кожи „Гоце 
Делчев" — Скопје — Продавница бр. 1, со седиште 
во Скопје. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на кондури од сопствено' производство, 
кондури од гумени производи, гумени опинци, чо-
рапи, детски играчки, врвки за кондури и боја за 
кондури. 

Продавницата е основана од Управниот одбор 
на Фабриката „Гоце Делчев", Скопје, со одлука од 
27-1Х-1956 год, а согласно одобрението на НО на 
општината „Идадија" — Скопје, бр. 24299 од 20-Х-56 
година. 

Раководител на продавницата е Џон Симон Рок 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 

2533/56. (63) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Х-1956 год. под рег. бр. 188, на страна 543 е за-
пишано под фирма: Трговско претпријатие за про-
мет со отпадоци „Суровина", со седиште во Кума-
ново. Предмет на работењето на претпријатието е: 
врши продажба на сите видови отпадоци. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината — Куманово, бр. 23559 од 22-Х-1956 г. 

Претпријатието ќе го потпишуваат: директорот 
Никола Танески и магазионерот Рефик Таири. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
2460/53. (103) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-1-1957 год. под рег. бр. 52, на страна 205, е за-
пишан под фирма: Деловен сојуз за лозарство 
овоштарство и градинарство на земјоделските за-
други од Скопска околија, Скопје. Предмет на ис-
елувањето на сојузот е: а) им помага на задругите 
за изработка на нивните акциони програми и пер-
спективни планови, врз чија основа го изградува 
својот програм и план и презема мерки за нивното 
извршување; врши разни услуги на земјоделските 
задруги во врска со нивните селскостопански к 
други дејности во лозаро-овоштарството и гради-
нарството; врши преработка или доработка на ло-
заро-овоштарски и градинарски производи, што ги 
произведуваат или откупуваат задругите; организи-
ра и врши продажба на лозаро-овоштарски и гра-
динарски производи преземени односно купени од 
задружните организации, како и преработки или 
доработки на своите производи; ги снабдува задру-
гите со репродукционен и инвестиционен материјал 
за лозарството, овоштарството и градинарството; 
изведува лозаро-овоштарски и градинарски произ-
води или преработки на земјоделските задруги и 
нал сопствените погони и врши увоз на разни про-
изводи потребни за лозаро-овоштарството и гра-
динарството; се занимава со селскостопанско про-
изводство и врши други стопански дејности што 
служат за унапредување на лозаро^овоштарството 
и градинарството во земјоделските задруги; работи 
на обезбедување и стручно издигање на кадрови за 
задругите и своите погони и организира стручно 
издигање на земјоделските производители по тпт 
на курсеви, семинари и предавања; прибира и сре-
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дува податоци за производството, преработката, до-
работката и прометот на задругите и своите погони. 
За унапредување на селскостопанските и другите 
дејности на земјоделските задруги и своите погони, 
Деловниот сојуз соработува со други задружни ор-
ганизации, органи на власта, управата, земјодел-
ските, ветеринарните и другите органи и служби. 
Ги извршува сите други работи кои со прописи и од-
луки на надлежните органи му се ставени во над-
лежност и за кои се заинтересирани задругите. При 
вршење работите од претходниот став Деловниот 
сојуз им укажува на задругите посебна стручна по-
мош во нивната работа за унапредување или вр-
шење на селскостопанското производство. Работите 
Деловниот сојуз ги врши и со други селскостопан-
ски организации според договор. 

Стопанските дејности наведени под точката а) 
Деловниот сојуз ќе ги врши преку своите погони 
со самостојна пресметка, за кои погони треба да 
прибави посебно одобрение од Народниот одбор. 

Сојузот е основан со одобрението на НО на Скоп 
ска околија, бр. 35527 од 27-ХП-1956 год. 

Членови на управниот одбор на со јузот се: Стр а 
хил Насковски, Ангелко Мицевски, Ацо Николов-
ски, Никола Стојчевски, Сафет Шабани, Перо Сер-
виевски, Спасе Шишковски, Никола Силјаноски, 
Спасе Поповски, Арсо Кутузовски, Николче Георги-
евски, Стево Милошевски, Тодорче Мраковски, Ри-
сто Костадинов и Трајан Трајковски. Сојузот ќе го 
потпишуваат в. д. управникот Александар Нико-
ловски, претседател Петар Сергиевски и техни-
чкиот раководител Миодраг Божиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
5/57. (116) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации н) 
25-ХП-1956 год. под рег. бр. 81, на страна 289 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Александар Илиев", со седиште во с. Пе-
пелиште-Титовелешко. Предмет на работењето на 
задругата е: а) откуп и продажба на селскостопан-
ски производи од реонот на селото и соседните села, 
дотур на вештачки ѓубрива, машини, алати, семиња и 
препарати, машински услуги на земјоделците; б) 
дотур на стока за широка потрошувачка, како и 
продажба на истата преку задружната продавница, 
отварање на нови погони за производство и прера-
ботка на селско стопански производи. За отпочну-
вање работата под точка б) потребно е претходно 
одобрение од народниот одбор. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината Неготино — Титоввелешко, бр 
10136 од 30-Х1-1956 год. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Перо Давчев, претседател, Перо Лазаров, Стојан 
Мицков, Блаже Стојанов, Ристо Јакимов, Милан 
Стојанов и Димо Наумов. Задругата ќе ја потпи-
шуваат членовите на управниот одбор Мицков 
Стојан, Наумов Ристо и Перо Лазаров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2535/56. (96) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека Е о регистарот на стопанските организации 

на 25-1-1957 год. под рег. бр, 44, на страна 141 е за-
пишана под фирма: Земјоделска задруга „Димката 
Габерот" с. Ваташа — Продавница бр. 2, со седиште 
во с. Ваташа — Кавадарци. Предмет на работењето 
на продавницата е: трговија на мало со мешовити 
индустриски и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Димката Габерот", со одлука бр. 495 од-
26-ХП-1956 година, а согласно одобрението на НО 
на општината — Кавадарци, бр. 149 од 9-1-1957 год. 

Раководител на продавницата е Наќо Арсов. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 

76/57. (156) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-1-1957 год. под рег. бр. 46, на страна 133 е за-
пишана под фирма: Претпријатие „Градинар" увоз-
извоз, Скопје — Откупна станица, со седиште во 
Титов Велес. Предмет на работењето на станицата 
е: откуп на зарзават, вариво и останати земјодел-
ски производи. 

Станицата е основана од Народниот одбор на 
Градската општина — Титов Велес, бр. 5936 од 
5-У-1952 год. 

Откупната станица ќе ја потпишува раководи-
телот Ѓорѓи Паунов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
1490/55. 0162) 

Окружниот стопански суд ео Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1-1957. год. под рег. бр 160, на страна 417 е за-
пишана под фирма: Фабрика за масло „Велес" — 
Титов Велес, откупна станица со седиште во Тето-
во. Предмет на работењето на станицата е: врши 
откуп на маслодајни семиња и контрахирање на 
истите. Ј 

Станицата е основана од Работничкиот совет 
на Фабриката за масло „Велес" — Титов Велес со 
решение бр. 3625 од 5-Х1-1956 год., а одобрено од 
НО на општината — Тетово со решение бр. 26020 
од 7-ХП-1956 год. 

Раководител на откупната станица е Стеван 
Сарковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
17/57. (163) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-1-1957 год. под рег. бр. 46, на страна 133 е запи-
шана под фирма: Претпријатие „Градинар" увоз-
извоз — Скопје — Откупна станица, со седиште во 
Тетово. Предмет на работењето на станицата е: от-
куп на емиш, зарзават и вариво на големо и мало. 

Станицата е основана со решението на НО на 
Градската општина Тетово, бр. 7275 од 16-У1-1952 г. 

Станицата ќе ја потпишува раководителот Ми-
џаит Јусуф. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
1137/55. - (164) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРА БОТКА НА ТУТУН, ТЕТОВО 

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

2 а Назив на позицијата 0- о 
Износ 

во ООО дин. Ѕ Ѕ- Назив на позицијата 
Си \о 

Износ 
во ООО дин. 

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

1. Основни средства 169.118 средства 
169.118 2. Инвестиции во тек 62 1. Фонд на основните средства . . 169.118 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени средства и други инвес-
50.331 

инвестиции -

тициони средства 50.331 3. Разни фондови 56.805 
4. Долгорочен кредит за финансира-

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите — 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 
62 

4. Вкупни обртни средства . . . . 131.194 инвестициите 62 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 109.760 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 122.711 
8. Пасивни временски разграничувања — 

5. Купувачи и други побарувања . . 122.711 
Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 137.671 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива -

7. Распоредена добивка 112.647 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба - 11. Добивка 112.647 8. Загуба 
12. Покритие на загубата -

В К У П Н О : 586.063 В К У П Н О : 586.063 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието за обработка на тутун произ-
водствениот план го исполни: количински за 2,08%, 
а финансиски за 7,98% и оствари вкупен приход 
од 516,954.230 динари. 

Овој позитивен резултат произлегува од добра 
и беспрекорна манипулација на тутуните, без оглед 
што беа од лош квалитет. Со залагањето на работ-
ниците и службениците добиена е што поголема 
количина извозен материјал. 

Сета количина на откупениот класен и вонкла-
сен тутун од реколтата 1955 год. е наполно реали-
зирана во 1956 година. 

Зголемување на вредноста на основните сред-
ства е извршено' со 1,01%;. 

Вкупната остварена добивка изнесува 112,645.793 
дин. Тоа е постигнато со зголемената продуктивност 

на трудот и залагање на сиот колектив за беспре-
корна манипулација на тутунот. 

Просечно месечно користење на кредитите бешѕ 
како следува: за постојани обртни средства 20,352.003 
дин., а за дополнителен кредит на обртни средства 
55,822 500 динари. Долгорочен кредит за инвестиции 
не е користен. 

Просечната цена постигната на реализираниот 
тутун за извоз во странство изнесува 1.569,61 дин. 
по килограм, а за домашна фабрикација изнесува 
714,76 дин. по килограм. 

Преземени се мерки за усовршување и подо-
брување на хигиенско-техничката заштита но прет-
пријатието. 

Претпријатието во својот ферм-завод вонсезон-
ски ферментираше тутуни и од други тутунова 
претпријатија, а исто така зеде на манипулација 
тутуни од други потекла. (96) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ВАРДАР" УВОЗ-ИЗВОЗ - СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХИ-1956 година П А С И В А 

2 Назив на по.зицијата СХ о 
Износ 

во ООО дин. 5 о, Назив на позицијата 
си о 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

12.366 
62.462 

34.671 

165.410 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 

б. Други извори за финансирање ни-

в, Извори на обртните средства 

7 204 

32.507 

62.790 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

610.624 
252.727 

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

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

166.663 

7.252 

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

10. Друга пасива 
108.935 
752.909 

7. Распоредена добивка 169.473 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубава 

169.473 

В К У П Н О : 1,307.733 В К У П Н О : 1,307.733 

Б И Л А Н С 
НА ЗАДРУГАТА „ВУК САН", КУМАНОВО 

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

и о, Назив на позицијата а \о 
Износ 5 си Назив на позицијата О. хо Износ 

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 . . . . 

29.535 

3.106 

16.287 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

11.475 

19.061 
5.243 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 
Друга актива . 

5.232 

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

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

15.637 

7 

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

10. Друга пасива 
3.506 

232 
7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

831 

В К У П Н О ; 54.992 В К У П Н О : 51.992 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Задругата „Вуксан" е основана на 1-УН-1952 г. 
Основатели се индивидуални сточари. Денеска за-
другата брои 265 домаќинства. 

На задругата основна дејност Л е унапредување 
на сточарството и квалитетно подобрување, со вр-
шење меринизација на стадото од 2.800 броја на 
овци, како и на овците на членовите задругари. 

Денеска задругата по вршењето на мериниза-
цијата или 50% мерино стадо. 

Задругата врши организација околу набавка на 
сточна храна и ја пласира на оние места каде што 
нема таква. 

Во 1956 год. задругата оствари добивка, по од-
бивањето на сите трошоци, сума од 83.448 дин. До-
бивката е распределен^ според постојните прописи. 

(90) 

Б И Л А Н С 
НА ДИСТРИБУТИВНОТО ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕТПРИЈАТИЕ, ВИНИЦА - КОЧАНИ 

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

5 а, Назив на позицијата о. о 
Износ 

во ООО дин. 2 а. Назив на позицијата 04 О 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 30.846 средства Ј 
1. Основни средства 30.846 средства Ј 

2. Инвестиции во тек 1. Фонд на основните средства . . 29.617 2. Инвестиции во тек -И 
2. 

Фонд на основните средства . . 29.617 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции — 

тициони средства - - 3. Разни фондови 1.343 
4. Долгорочен кредит за финансира-

В. Обртни средства 
ње на инвестициите ... 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . инвестициите 4. Вкупни обртни средства . . . . — 
инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга в. Банка — кредит за обртни средства 301 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . - . 

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

3. Купувачи и други побарувања . . 467 
Пасивни временски разграничувања 

в. Друга актива 294 
В. Извори на средствата во пре-

в. Друга актива сметка и друга пасива 
9. Добавувач и други обврски . . . 295 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 51 
— Г. Финансиски резултат 
— 11. Добивка -

12. Покритие на загубата -

В К У П Н О : 31.607 В К У П Н О : 31.607 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ДИСТРИБУТИВНОТО ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ, ВИНИЦА, ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието се занимава со расподелба (дис-
трибутирање) на електрична енергија за широка и 
општа големопотрошувачка. Има на одржување 
како сопствени и преносни основни средства 10 
електроенергетски објекти ^населби), поврзани со 
Републичкиот електроенергетски систем. 

Во текот на 1956 год. претпријатието презеде од 
Републичкиот електроенергетски систем 452.000 квч 

а изврши расподелба (продажба) на своите петро 

шувачи 447.000 квч. ЕО вкупна вредност од 4,741.000 
дин. и оствари вонредни приходи од други непо-
средни извори ^76.000 дин. 

Претпријатието спрема меѓусебните економска 
односи со „Електростопанската заедница на НРМ" 
реализацијата од продадената електрична енергија 
ја остваруваше за нејзина сметка, а „Електросто-
панската заедница" на претпријатието му ги га-
рантира и обезбеди сите економско потребни тро-
шоци до цена на чинењето. 

Во 1Р56 год. претпријатието работеше без кори-
стење на кредит од Народната б^нкд. (137) 
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Б И Л А Н С 
НА ПАРНАТА ПИВАРА „СКОПЈЕ", СКОПЈЕ 

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

5 о, Назив на позицијата (X О 
Износ 

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

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 156.740 средства 

2. Инвестиции во тек 13.626 
1. Фонд на основните средства 142.244 

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

3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции 14.796 
тициони средства 40.765 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
ње на инвестициите 

41.248 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 
инвестициите 13.326 

4. Вкупни обртни средства . . . . 116.580 Б. Извори на обртните средства 116.580 Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 117.700 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 

8. Пасивни временски разграничувања 11 
5. Купувачи и други побарувања . . 28 180 В. Извори на средствата во пре-
в. Друга актив? 

28 180 В. Извори на средствата во пре-
в. Друга актив? 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 26.566 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива — 

7. Распоредена добивка 41.510 
Г. Финансиски резултат 

8. Загуба 
41.510 11. Добивка 

12. Покритие на загубата 
41.510 

В К У П Н О : 397.401 В К У П Н О : 397.401 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПАРНАТА ПИВАРА „СКОПЈЕ", СКОПЈЕ, 

ВО 1956 ГОДИНА 

Пиварата во 1956 год. го има постигнато след-
ното производство и реализација: 

1. Пиво во буриња 14,244.25 хектолитра 

2. Пиво во шишиња 26,541.40 хектолитра 

ВКУПНО: 40.785.65 хектолитра 

Вредноста на производството и реализацијата 
изнесува како следува: 

1. Пиво во буриња дин. 57,431.315.— 

1. Пиво во шишиња дин. 155,916.274.— 

ВКУПНО: 213,347.589.— 

Планот на производството по обем е извршено 
со 90,64%), додека планот на производството по вред-
ност е извршен со 92,92%. 

Претпријатието има планирано добивка во из-
нос од 41,894.000 дин. додека се остварени 41,510.236 
динари. 

Претпријатието ги пласира своите производи во 
НР Македонија, Космет и дел од НР Србија. 

През 1956 год. претпријатието беше навреме 
снабдувано со суровини. Потешкотии имаше со ста-
риот уред на топилницата на пиво во шишиња и 
буриња. 

Побарувања имаше просечно од 20—25 % од ме-
сечната реализација на производството, и сите сѕ 
ликвидирани секогаш во наредниот месец. Обвр-
ските спрема добавувачите и заедницата навреме 
се исполнувани. През 1956 год. немаше случај дгЈ 
се блокира жиро-сметката на претпријатието при 
Банката. (98) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА 
И ОТКУП НА ТУТУН, КРУШЕВО ВО 1956 ГОД. 

Во 1956 год. претпријатието откупи суровини 
1.484 тони за 329,099.000 дин. или средно по 267 ди-
нари за 1 кгр. 

По обработката на наведената количина е до-
биен финален продукт 1.298 тони, од кои извозен 
тутун. 750 тони, а за домашните фабрики 548 тони 
И постигната е средна цена за д,омашните и извоз-

ните тутуни 1.461 дин. по 1 кгр. Со ова е постигната 
повисока продажна цена од планираната за 1 кгр. 
97 дин. 

Постигната е добивка од 212,140.000 дин., од таа 
сума му останува ,на претпријатието за самостојно 
располагање 8,114.000 дин. и остварени се плати 
над платите од добивката 6,086.000 дин. Прегорија' 
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тието би било уште порентабилно кога би имало 
свој ферм-завод и доволен капацитет за сместување 
на тутунот. 

Претпријатието во 1955 год. работеше со 495 ра-
ботници просечно, а во 1956 год. со проширување 
на производството работеше со 551 работник. 

Во 1955 год. отпочна изградба на нов магацин 

за тутун со капацитет од 250 тони и со две модерни 

работилници за 250 сортирачки. Магацинот уште не 

е дефинитивно изграден. (111) 

А к т и в 

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

на д е н 31-ХП-1956 година П а с и в а 
о ех о Назив на позицијата 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актква 

5. Купувачи и други побарувања . 
6. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

69.733 
77.771 

37.633 

348.736 

152.144 
973 

212.141 

В К У П Н О : 899.131 

^ о о о. 
си о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 

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

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

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

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

69.733 

41.261 

70.379 

7.392 

395.638 

В К У П Н О : 

98.535 
3.052 

212.141 

899.131 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Заедницата на електростопанските претприја-
тија на НРМ „Електростопанека заедница", Скопје, 
формирана е врз основа на Уредбата за заедници 
на електростопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 4/54) со цел за поекономично 
користење на електростопанските објекти во НРМ, 
проширување на електростопанскиот систем и елек-
трификацијата на НРМ, купо-продажба на елек-
трична енергија, како и вршење надзор и контрола 
над техничката исправност и редовното одржување 
на електростопанските објекти на здружените прет-
пријатија. 

Производствениот план за 1956 год. е извршен 
количински со 84,5%). Од остварениот план на про-
изведената енергија отпаѓа на хидроенергија 76%?, 
а на термоенергија 93с/е. Со ваквото производство 
на електричната енергија потребите во нашата Ре-
публика беа задоволени, со исклучок на извесни 

редукции во периодот на маловодието, кога конзу-
мот беше задоволуван во рамките на капацитетите. 

Поставениот план квантитативно не е извршен 
поради непуштање во погон на некои предвидени 

индустриски објекти. 
Поради нови елементи во цената на чинењето 

и примената на тарифата за продажба на електрич-
на енергија која важи од 1954 год. Заедницата пла-
нираше за 1956 год. како финансиски резултат за-
губа од 95,000 000 дин. Загубата се реализира до 
цена на чинењето во износ од 73,415.648 дин., од кој 
износ Заедницата покри од својот резервен фонд 
6,167.880 дин., а 67,247.768 дин. се покриени од до-
биената дотација од Извршниот совет на НРМ во 
износ од 95,000.000 дин. која беше предвидена во 
буџетот на НРМ — партија буџетски резерви. Раз-
ликата помеѓу покриената загуба и примената до-
тација е употребена, согласно со решението на Из-
вршниот совет на НРМ бр. 4044 од 29-ХИ-1956 го-
дина, за исплата на пресметаната погонска спрем-
ност за 1956 година. (92) 
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Б И Л А Н С 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА НРМ „ЕЛЕКТРОСТОПАН-

СКА ЗАЕДНИЦА", СКОПЈЕ 
А К Т И В А на ден 31-ХП-1956 година П а о и в а 

5 Ѕ, Назив на позицијата о. о 
Изиос 

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

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 68.436 средства 
с сос 

118.762 1. Фонд на основните средства . . 5.585 
2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции 67.^50 
тициони средства 34.493 3. Разни фондови 50.477 

4. Долгорочен кредит за финансира-
ње на инвестициите 109.010 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 
9.752 

4. Вкупни обртни средства . . . 30 766 инвестициите 9.752 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 66.927 

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

8. Пасивни временски разграничувања 60 
5. Купувачи и други побарувања. . . 142.395 

В. Извори на средствата во пре-
б. Друга актива 10.878 В. Извори на средствата во пре-
б. Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 100.957 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 112 

7. Распоредена добивка - Г. Финансиски резултат 

8. Загуба 6.168 11. Добивка -

12. Покритие на загубата 6.168 

В К У П Н О : 411.898 В К У П Н О : 411.898 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ДАЛЕКОВОДИ И ТРАФОСТАНИЦИ, СКОПЈЕ 

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

5 о. Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. 5 о. Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 41.629 средства 

2. Инвестиции во тек — 1. Фонд на основните средства . . 41.629 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес-

38.696 
инвестиции — 

тициони средства 38.696 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

44.059 

В. Обртни средства 
ње на инвестициите 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 132.101 инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 99.769 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . -

38.261 
8. Пасивни временски разграничувања 702 

5. Купувачи и други побарувања . . 38.261 
В. Извори на средствата во пре-0. Друга актива с 3.793 В. Извори на средствата во пре-0. Друга актива с сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 68.321 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива -

2.453 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба — 
11. Добивка 2.456 

В К У П Н О : 256.936 В К У П Н О : 256.936 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието за далекуводи и трафостаници 
во Скопје е основано во 1947 година. 

Во 1956 год. планот на производството изнесу-
ваше 250,000.000 дин., а извршено е 230,482.257 дин. 
за изградени далекуводи, монтажа на далекуводи 
и трафостаници од 35 и 10 кУ индустриски мрежи 
и друго. 

Од објектите што се градени во 1956 год. пого-
леми и поспецифични беа ДВ 35 кУ „Ниш—Пирот" 

и др. Работата во текот на годината претпријатието 
ја изведуваше со 176 работника и 63 службеника. 

Во работењето претпријатието среќаваше по-
тешкотии во набавката на материјали и во креди-
тирањето. 

Со оглед на тоа што општествениот план на 
ФНРЈ за 1956 год. беше доцна донесен, прегорија 
тието при крајот на првото полугодие се најде во 
тешка положба за работа. 

Во текот на годината претпријатието оствари до-
бивка во износ од 2,456.392 динари. (68) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО „АГРОСНАБДИТЕЛ", СКОПЈЕ 

А К Т И В А на ден 31-ХП-1956 година П А С И В А 

2 Е, Назив на позицијата о, хо Износ 3 о, Назив на позицијата Си 
Износ 

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

1. Основни средства 5.686 средства 
5.686 2. Инвестиции во тек 57.503 1. Фонд на основните средства . . 5.686 2. Инвестиции во тек 

2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес- 19.880 

тициони средства 32.623 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

40.239 

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 325.900 
инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 
37.623 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 686.646 
актива 7. Фонд обртни средства 

8. Пасивни временски разграничувања 624 
5. Купувачи и други побарувања . . 175.297 

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

345.590 
В. Извори на средствата во пре-

6. Друга актива 345.590 
В. Извори на средствата во пре-

6. Друга актива 345.590 сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 103.725 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 48.176 

7. Распоредена добивка 1.227 Г. Финансиски резултат 

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

1.227 

В К У П Н О : 943.826 В К У П Н О : 943.826 

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

ВО 1956 ГОДИНА 

Дејноста на снабдувањето на стопанските соци-
јалистички земјоделски стопанства беше примарна 
задача на претпријатието. Со испорака на разни 
видови моторни и тракторски приклучни машини 
како и делови за нив, претпријатието во многу 
придонесе за создавање на нови односи во селото. 
Во текот на годината се согледа активноста на 
I и П пословница во механизацијата на земјодел-

ското производство, првенствено во НРМ, а посебно 
и во ФНРЈ. 

Преку своето долгогодишно работење претпри-
јатието овозможи специјализирање и проширување 
на своите деловни врски, како во внатрешниот та-
ка и во надворешниот трговски промет. 

Во своето редовно работење претпријатието ос-
твари вкупен промет од 1,809.680.000 дин. благода-
рејќи на извесни аранжмани за увоз на трактори, 
земјоделски справи и друга стока. 

Разликата помеѓу набавната и продајната цена 
на база остварениот промет изнесува 4,5%? а вкуп-
ните материјални трошоци 3,2%. (104) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ И ГОТОВА КОН-

ФЕКЦИЈА „СПОРТ", СКОПЈЕ 
А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

5 о. Назив на позицијата си о 
Износ 5 Назив на позицијата Си о 

Износ 

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

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

тициони средства 

150 
2.573 

2.688 

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

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

150 

2.725 

В. Обртни средства 
ње на инвестициите 

5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 49.855 
инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 
2 573 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

37.894 
2.496 

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

7.561 
2.480 

8. Пасивни временски разграничувања 

В. Извори на средствата во пре-
сметка и дру19 пасива 

62 

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

10. Друга пасива 
7.240 

12.167 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

226 

В К У П Н О : 65.533 В К У П Н О : 65.533 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „СПОРТ", СКОПЈЕ ВО 1956 ГОД. 

Претпријатието е основано 1946 год. како про-
изводно фискултурно претпријатие, а за продажба 
на своите производи отпочна и со трговска дејност 
Покрај своите производи се дополнуваше и со дру-
га трговска стока од спортски карактер. Во почето-
кот имаше една продавница во Скопје. Во текот 
на работата ја прошири својата дејност и отвори: 
во Скопје две продавници, во Штип и Битола по 
една и во перспектива е да се отворат продавници 
во поголемите центри на НР Македонија и во некои 

од НР Србија. Претпријатието има во Скопје една 
од најсовремено уредените продавници. 

Резултатот во 1956 год. ќе беше поголем, но по-
ради градењето на сопствената продавница прометот 
сагнираше осетно. Но сепак финансискиот резул-
тат е добар. Во 1956 год. е остварена добивка од 
226.000 дин., која е распределена према постојните 
прописи. 

Покрај ова, од остварениот платен фонд над 
платниот фонд по тарифниот правилник, поради 
пробиениот платен фонд во износ од 1,077.396 дин. 
на производната дејност, работниците три месеци 
примаа 80% плата, а потоа почнаа да примаат 100%. 

(87) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „КЛЕЧОВЦЕ", 
С. КЛЕЧОВЦЕ, ВО 1956 ГОДИНА 

Стопанството е основано при крајот на 1953 год 
со Решение на Народниот одбор на Кумановска око-
лија, бр. 12769 од 29-1Х-1953 год. регистрирано е при 
Окружниот стопански суд во Скопје под Фи бр. 
36 од 21-У-1954 година. Располага со површина од 
152 ха., од која 102 ха. има добиено од Народниот 
одбор на Кумановска околија од селскостопанскиот 
фонд. 

Земјоделските машини и крупниот алат ги има 
добиено еден дел во вид на пренесени средства од 

ликвидирани СРЗ, а поголем дел ги има купено од 
добиени дополнителни кредити. 

Планираниот бруто-продукт за 1956 год. изне-
суваше 11,968.000 дин. За извршување на планот 
стопанството доби кредит за постојани обртни сред-
ства во износ од 3,000.000 дин. Овој кредит не беше 
доволен и стопанството беше принудено да бара 
дополнителен кредит. 

Стопанството има остварено бруто-продукт за 
(956 год. без реализирани материјали во износ од 
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14,091.755 дин.5 т.е. повеќе од планираното 2,723.755 
дин. Ова е резултат од проширување на дејноста 
во текот на годината, интерна реализација и раз-
лика помеѓу планските и пазарните цени на про-
изводите. Исто така под горните околности се над-
минати и планираните трошоци на производството. 

Во 1956 год. стопанството оствари добивка во 
износ од 334.897 дин., која е распределена согласно 
со постојните прописи. Обврските на Стопанството 

спрема општествената заедница што произлегуваат 
од добивката и работењето се исплатени во целост. 

г1о решение на Народниот одбор, стопанството 
како новоформирано претставува пробен погон и е 
ослободено од амортизација, камата на основните 
средства и земјарина. Плаќа само придонес за со-
цијално осигурување, придонес за станбен фонд 
придонес за буџетите, придонес за кадри и камата 
на обртните средства односно кредитите од Народ-
ната банка. (97̂  

Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДИТЕЛНО СТОПАНСТВО „КЛЕЧОВЦЕ", С. КЛЕЧОВЦЕ 

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

2 Ѕ, Назив на позицијата о 
Износ 

во ООО дин. 5 о, Назив на позицијата Оч О 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 8.544 средства 

2. Инвестиции во тек 12 654 1. Фонд на основните средства . . 3.525 

3. Издвоени средства и други инвес- 2. Долгорочен кредит за довршените 3. Издвоени средства и други инвес-
785 

инвестиции 5.019 тициони средства 785 3. Разни фондови 1.463 
4. Долгорочен кредит за финансира-

В. Обртни средства 
ње на инвестициите 11.673 В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

11.673 

4. Вкупни обртни средства . . . . 5.141 инвестициите 981 
В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 4.606 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . -

5. Купувачи и други побарувања . . 2.018 
8. Пасивни временски разграничувања 754 

в. Друга актива 794 В. Извори на средствата во пре-
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 1.905 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива — 

7. Распоредена добивка 335 Г. Финансиски резултат 
335 8. Загуба 11. Добивка 335 8. Загуба 

12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 30.301 В К У П Н О : 30.301 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА КНИГОИЗДАТЕЛСТВОТО „КОЧО РАЦИН% 
СКОПЈЕ, ВО 1956 ГОДИНА 

Работењето во 1956 год. на Книгоиздателството 
се карактеризира со тоа што издавачкиот план, а 
исто така и трговскиот план се извршени во 100%). 

Трговскиот план на промет изнесуваше 400.000 
милиони динари додека остварувањето изнесуваше 
459,494 милиони динари. 

Издавачкиот план постигнат е како следува: 
издадени книги 53 во тираж од 150.461 егземплари 
по ПЦК дин. 35,838 милиони. Списанието „Совреме-
ност" издадено во 12 броја од тираж 5,675 егземпла-

ри додека весникот „Хоризонт" е издаден во 21 
број со вкупен тираж од 30.060 егземплари. 

Објектите на книгоиздателсхвото се наголемени 
со една нова продавница во Гостивар. Преориенти-
рана е продавницата бр. 1 во Скопје. Работни објек-
ти: ангро-одделение со 3 складишта (литература-
канцелариски стоки и учи па, нагледни средства),, 
продавници вкупно 13 на територијата на НРМ. 

Остварена разлика во цена 53,130 милиони дин, 
Вкупни трошоци 30,855 милиони за целиот обем на 
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работењето. Остварена добизка 24,253 милиони со 
вкупен просечен процент од разликата 11,56%. 

Исплатени плати во 100%? по тарифниот пра-
вилник дин.: 10.031.000.— Оств. В. Ф. плати во дин. 
2,598.000.— нето. Просечна плата по тарифниот пра-

вилник дин. 9.499. Просечно запослен персонал 82 
лица. 

Постигнатите резултати се остварени благода-
рејќи на општо залагање на целокупниот работен 
персонал и раководните органи на работничкото 
самоуправување. (122) 

Б И Л А Н С 
НА КНИГОИЗДАТЕЛСТВОТО „КОЧО РАЦИН", СКОПЈЕ 

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

2 о. Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. Ѕ а Назив на позицијата СХ \о 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 6.078 средства 

2. Инвестиции во тек 2.000 1. Фонд на основните средства . . 2.819 2. Инвестиции во тек 
2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции 3.258 
тициони средства 8.080 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
12.229 

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 192,753 инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

2.000 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 140.488 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . — 

5. Купувачи и други побарувања . . 
8. Пасивни временски разграничувања 333 

5. Купувачи и други побарувања . . 33.216 
8. Пасивни временски разграничувања 

2.93в 
В. Извори на средствата во пре-

2.93в сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 79.690 

Г. Финансиски резултат 10- Друга пасива 4.246 

7. Распоредена добивка 24.253 Г. Финансиски резултат 

-
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

24.253 

В К У П Н О : 269.316 В К У П Н О : 269.316 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Во почетокот на 1956 год., претпријатието „Елек-
тродистрибуција" имаше и спореден погон за вр-
шење на занаетчиски услуги (електроинсталатерски 
и изградба на да леку води од висок и низок напон). 

Со одлука на Работни-чкиот совет на претпри-
јатието и Решението на Народниот одбор на град-
ската општина — Битола, претпријатието се поде-
лува на две претпријатија од 1-1У-1956 год. 

а) претпријатие за дистрибуција на електрична 
енергија и 

б) претпријатие за занаетчиски услуги „Елек-
троинсталатер". 

Со одлука на Работничкиот совег, ова претпри-
јатие се приклучи во Заедницата на електросто-
панските претпријатија на НРМ со важност од 1 
јануари 1956 година. 

Со организационата промена финансискиот план 
на ова претпријатие претрпе коренита измена. Со 
стапување на економските односи со Електросто-
ланската заедница на НРМ во сила планираните и 
утврдени економско потребни трошоци изнесуваа 
вкупно 21,059.000 дин. а извршени вкупно 20,131.000 
дин. или планот е извршен со 95%. 

За извршување на планот претпријатието рас-
полагаше со основни средства (банова за амортиза-
ција) во износ 115,753.000 дин.; а сегашна вредност 
81,136.000 дин1, редовни обртни средства 1,5101000 
дин. и дополнителни обртни средства 1,590.000 дин. 
или вкупно обртни средства 3,100.000 дин. 

За извршување на планот редовните и допол-
нителните обртни средства беа наполно доволни. 

Во текот на 1956 год. во претпријатието работа 
41 работник и службеник, 
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Од средствата за слободно располагање на 
претпријатието, за нови инвестиции, замена на ин-
вестиции и инвестиционо одржување финансирани 
се следните суми: а) амортизационен фонд за за-
мена 2,520.000 дин., б) амортизационен фонд за ин-

вест. одржување 512.000 дин. и г) фонд за слободно 
располагање 362.000 дин. 

Во текот на 1956 год. претпријатието оствари 
добивка во износ од 3,637.000 дин. 

Обврските спрема општествената заедница на-
време се исполнувани. 

Б И Л А Н С 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА „ЕЛЕКТРОДИСТРИ-

БУЦИЈА", БИТОЛА 

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

5 о. Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

1 Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 

5. Купувачи и други побарувања . 
в. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

81.136 
524 

9.271 

2.675 

3.865 

3.637 

101.108 

ч о 
си о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

81.136 

9.859 

524 

2.500 

3.452 

3.637 

101.108 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА МЕТАЛСКИОТ ЗАВОД „ТИТО", СКОПЈЕ -
МАЏАРИ, ВО 1956 ГОДИНА 

Планот на производството е исполнет со 77,98% 
Причината лежи во презафатеноста на погонот во 
освојувањето на воздушни железнички кочници, 
што е постигнато со успех. 

Продуктивноста на трудот не можеше да се ме-
ри со обѕир на условите во кои се наоѓаше Заводот, 
т.е. во пробно производство. 

И во оваа година обртните средства во рамките 
на нормативите не можеа да ги задоволат потреби-

те. Затоа се користеа дополнителни, па и тие беа 
недоволни. 

Инвестициите од долгогодишниот кредит во оваа 
година се главно завршени. На тој начин е овоз-
можено редовно работење на новото производство 
во 1957 год. по успешното освојување. 

Обврските кон заедницата се редовно исполну-
вани. 

Остварената добивка согласно со законските 
прописи правилно е распределена. (Д03) 
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Б И Л А Н С 
НА МЕТАЛСКИОТ ЗАВОД ,Д ИГО 4, СКОПЈЕ - МАЏАРИ 

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

5 а. Назив на позицијата Износ 2 си Назив на позицијата Износ 
Рн ХО Си \о 

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

870.679 
средства 

1. Основни средства 870.679 
1. Фонд на основните средства . . 358 810 

1. Основни средства 
14.989 1. Фонд на основните средства . . 358 810 

2. Инвестиции во тек 14.989 2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции 507.323 

171.042 3. 
4. 

Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње на инвестициите 

188.397 

19.535 
Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 853.981 
инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 
4. Вкупни обртни средства . . . . 853.981 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 872.219 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 4 032 

8. Пасивни временски разграничувања -

5. Купувачи и други побарувања . . 174.205 В. Извори на средствата во пре-5. Купувачи и други побарувања . . 
694 

В. Извори на средствата во пре-
6. Друга актива 694 

В. Извори на средствата во пре-
6. Друга актива 694 

9. 
сметка и друга пасива 

Добавувачи и други обврски . . . 133.678 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 1.596 

7. Распоредена добивка 114.127 Г. Финансиски резултат 
114.127 

8. Загуба . 11. Добивка ' . 114.127 
8. Загуба 

12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 2.199.719 В К У П Н О : 2,199.719 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА КОНФЕКЦИОНАТА ФАБ РИКА „ПРОГРЕС" 

на ден 31-ХП-1956 година 
СКОПЈЕ 

П а с и в а 

^ о I) О. си о 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
еС о 

2 си Он о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка . . . 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

33.470 

22.890 

200.937 

67.862 
13.091 

4.238 

342.488 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

33.470 

23.939 

229.984 

В К У П Н О : 

48.260 
2.597 

4.238 

342.488 



21-Х-1957 СЛУЖБЕН ВЕСНИК ЦА НРМ Стр. 13 - Бр. 28 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Конфекционата фабрика „Прогрес" — Скопје е 
основана во 1945 год. Дејноста ја обавува исклу-
чиво со производството на разни видови конфек-
ција. 

Производствениот задаток е исполнет во оваа 
година за 407,642.000 дин. или 59% спрема планот. 
Реализираниот бруто продукт изнесува 451,252.444 
дин., ако се стави во однос на постигнатото про-
изводство индексот е 109%?. 

Тешката ситуација на пазарот, поради стагна-
цијата во прометот нарочно со конфекцијата, пре-
дизвика поголемо натрупување на залихи во гото-
ви производи. За таа цел беа нужни повеќе обртни 

средства. Недоволно одобрените кредити не беа во 
состојание да ја подмират потребата и тоа услови 
да дојде до пореметување на производствениот 
план. Со поголеми напори, овој колектив успеа во 
третиот и четвртиот квартал од оваа пословна го^ 
дина да ја реши кризата и да осигура сигурен пла-
сман на конфекцијата, остварувајќи добивка од 
4,238.000 дин. 

За понатамошната работа фабриката има изгот-
вена програма за реконструкција на машинскиот 
парк, со цел да се изврши замена на старите и не-
кои дотрај ани машини. Со извршување на оваа 
програма ќе се добие поголемо производство, подо-
бар квалитет и поголема продуктивност на трудот 

(123) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА РУДАРСКИОТ БАЗЕН НА ХРОМ „РАДУША", ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

а. о .1азив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

^ о и ех Си о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства . . . . . . . 2,203.674 
2. Инвестиции во тек 43 723 
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства 127.125 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

432.681 

199.405 
346.968 

284.094 

3,637 670 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

1,357.829 

23.668 
129.650 

43.927 

684.023 

291.703 
822.176 

284.094 

3.637.670 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

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

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

Основна дејност на претријатието е: експлоа-
тација на хромна руда и преработка на хромна ру-
да III врска во хромни концентрат. 

Покрај основната дејност, претпријатието оба-
вува и споредна дејност и тоа вршење на разни 
услуги преку машинските работилници во Ѓорче 
Петров и Радуша. 

Во 1956 год. претпријатието го исполни произ-
водствениот план со 100'%?. 

Остварениот вкупен приход изнесува 2,094 892.148 
дин. и е распределен на: трошоци на производство-
то дин. 1,810.797.770, и на добивка дин. 284,094.378. 

Добивката е распределена спре.ма важечките 
прописи. (101) 
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Б И Л А Н С 
НА РУДАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЦЕМЕНТНА СУРОВИНА „ОПАЛ-

СКА БРЕЧА", КУМАНОВО 

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

5 о. Назив на позицијата (X о 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 
3. Одзвоени 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 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

Износ 2 си Назив на позицијата О. о 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

Износ 

5.074 
400 

2.125 

3.596 

1 729 
626 

672 

5.074 

2.266 

400 

5.000 

13 

209 
588 

672 

В К У П Н О : 14.222 14.222 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Рударското претпријатие за експлоатација на 
цементова руда „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. 

Основна дејност на претпријатието е експлоа-
тација на цемзнтова руда „Опалска Бреча". 

Во 1956 година претпријатието не го исполни 
производствениот план со 100%, а само со 45%\ 
Главната причина за неисполнување на планот бе-

ше не навреме пуштање во собраќа ј железничка-
та пруга во изградба с. Бељаково — Куманово, и 
поради тоа рудата не можеше да се транспортира 
на нашите купувачи. 

Остварениот приход за 1953 год. 
изнесува дин. 13,653.752 

Трошоци на производство дин. 12,981.683 

Чиста добивка 672.069 

Добивката е распределена спрема важечките 
прописи. (108) 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Продавницата на Конфекционата фабрика 
„Прогрес" — Скопје е формирана од страна на фа-
бриката, со цел да продава исклучиво конфекција 
од сопственото производство. 

Поодувањето на продавницата е со позитивен 
резултат, бидејќи покрај запазувањето на својот 
рентабилитет таа беше фактор што го реализира-

ше еден дел од производството, а воедно го репре-
зентираше асортиманот на фабриката пред потро-
шувачите на пазарот. 

Во пословната 1956 год. продавницата има пос-
тигнат промет од 33,605.669 дин., остварувајќи вку-
пен приход од 1,523.598 дин. или добивка од 151.332 
динари, (124) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРОДАВНИЦАТА НА КОНФЕКЦИОН АТА ФАБРИКА 

А к т и в а на ден 31-ХП-1956 година 
„ПРОГРЕС" СКОПЈЕ 

П а с и в а 

^ о 
0Ј СХ, 

пт О 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 
ЅГ О ЧЈ О. Си О 

Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В, Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

В К У П Н О : 

66 

5.025 

307 

151 

5.549 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње на инвестициите 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

66 

5.332 

151 

5.549 

Б И Л А Н С 
НА ОКО Л. ОТКУПНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОТКУП НА КОЖНИ ВОЛНА „ЦРНА РЕКА", БИТОЛА 

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

5 Назив на позицијата си о 
Износ 5 о- Назив на позицијата си о 

Износ 

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

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

5.912 
средства 

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

инвестиции . 

5.912 

тициони средства 8.732 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите 

5.678 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање па 

4. Вкупни обртни средства . . . . 87.837 
инвестициите 

Б. Извори па обртните средства 
— 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

93.678 

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

37.825 
207 

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

сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 25.403 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 8.842 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба . . Ч ш % л ш % " - -

— 
Г. Финансиски резултат 

11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

-

В К У П И О; 140513 В К У П Н О : 140.513 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА КОЖИ И 

ВОЛНА „ЦРНА РЕКА", БИТОЛА ВО 1936 ГОДИНА 

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот народен одбор — Битола во месец јуни 
1953 година. Претпријатието има свои откупни ста-
ници во Битолска и Охридска комуна, Ресен, Стру-
га, Дебар, Кичево и Прилеп. 

Остварениот промет во 1955 год. изнесува 
183,000.000 динари, а во 1956 год. изнесува 300,000.000 

дин., што во проценти изразено за разлика од 55 со 
56 година изнесува 263% повеќе остварен промет. 

Целокупниот персонал на ова претпријатле брои 
44 члена. Платниот фонд е формиран на база про-
центот кој е добиен од страна на Околиската тр-
говска комора и тоа 5,6%. Претпријатието има ре-
зервен фонд 3,963.875 динари. Надпресметкоѕни 
плати во 1956 год. остварени се 5,111.555 дин. Поде^ 

лениот вишок на плати во истата година изнесува 
443.000 динари. (114) 

Б И Л А Н С 

НА ГРАДСКОТО СТОЛАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МЕБЕЛ", ШТИП ѕ 

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

2 о. Назив на позицијата Си чо 
Износ 

во ООО дин. 5 ех Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. 

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

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

тициони средства 

24999 
1.070 

1.460 

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

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

17.647 

1.760 

Б. Обртни средства 
ње на инвестициите 

5. Други извори за финансирање на 
-

4. Вкупни обртни средства . . . . 25.694 
инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 
1.070 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

6. Банка — кредит за обртни средства 
7. Фонд обртни сред,ства 

24.018 

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

5.145 
1.147 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

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

10. Друга пасива 
7.670 
7.350 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

I 024 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

1.024 

В К У П Н О : 60.539^ В К У П Н О : 60.539 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ГРАДСКОТО СТОЛАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

„МЕБЕЛ", ШТИП ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1955 година со ре-
шение на Градската општина — Штип. 

Предмет на работењето на претпријатието е: из-
работка на куќен и канцелариски намештај, како 
и изработка на градежна столарија. 

Претпријатието во 1956 год. имаше планирано 
производство за 34,000.000 дин., а остварено 55.936 ООО 
динари или со 159% го изврши својот план. Ова 
натфрлување на производствениот план е резул-
тат на добрата организација во работата на прет-
пријатието. 

Во 1956 год. остварена е добивка 1,024.000 дин 
,од која 50%? за инвестициониот фонд на општината, 
а остатокот од добивката се употреби за покривање 

на законските обврски. (100) 
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16-1-1957 год. под рег. бр. 492, на страна 1384 е за-
пишан под фирма: Шивачки дуќан со паушална 
пресметка „Мода", со седиште во Скопје. Предмет 
на работењето' на дуќанот е: ги врши сите услуги 
од шивачката дејност (правење на нови алишта, 
капути, поправка на истите и сл.). 

Дуќанот е основан со решението на НО на оп-
штината „Кисела Вода" бр. 380 од 11-ХП-1956 год. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Никола 
Петровски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
31/57. (1168) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ЕО регистарот на стопанските организации на 
5-И-1957 год. под рег. бр. 82, на страна 293 е запи-
шана задругата под назив: Општа земјоделска за-
друга „Беласица", со седиште во с. Собри — Гевге-
лија. Предмет на работењето на задругата е: а) уна-
предување на земјоделието и откуп на селско сто-
пански производи; б) да оснива претпријатија, по-
гони и други работни единици на задругата и обра-
ботува земјоделски производи; да организира штед-
но кредитна служба и ги кредитира задругарите со 
кредити за подобрување на производството, поди-
гање на разни објекти, набавка на добиток и се 
друго предвидено по законските прописи; врши 
снабдување на задругарите до колку има потреба 
било со производи нужни за људска исхрана било 
за сточна храна и фураж. За отпочнување рабо-
тата под точка б) потребно е претходно одобрение 
од народниот одбор. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Валандово, бр. 234 од 16-1-1957. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Глигор Димов, претседател, Ѓорѓе Кортов, ѓорѓе 
ѓеорѓиев, Гоне Танчев и Васил Митков. Задругата 
ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот 
Глигор Димов и членот на управниот одбор ѓорѓе 
Кортов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 84/57. (170) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-1-1957 год. под рег. бр. 44, на страна 141 е запи-
шана под фирма: Земјоделска задруга „Димката 
Габерот", с. Ваташа — Продавница бр. 1, со седи-
ште во с. Ваташа — Кавадарци. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: трговија на мало со 
мешани индустриски и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга со одлука бр. 494 од 26-ХП-1956 год. а одобре-
но од НО на општината — Кавадарци, со решение 
бр. 149 од 9-1-1957 год. 

Раководител на продавницата е Стеван Јорда-
нов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 77/57. (179) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-ХП-1956 год. под рег. бр. 92, на страна 369 е за-
пишан под фирма: Деловен сојуз за сточарство 
„Сточар", со седиште во Тетово. Предмет на рабо-

тењето на сојузот е: а) вршење' разни услуги на за-
членетите организации усмерени за унапредување 
на сточарството и посебните негови производни 
гранки; го унапредува сточарството со примена на 
научни и огледни опити како што се меринизирањо 
на овци, укрстување на добиток, селекции и сл., а 
особено презема мерки за применување прописите 
на управните органи кои се однесуваат на оддел-
ните сточарски гранки, како што се реонирање и 
мерки за заштита од заразни болести и сл.; врши 
промет, откуп и продажба на сите видови стока и 
сточарски производи, произведени во зачленетите 
организации и погоните на сојузот како и на отку-
пените од задругарите (жива стока, волна, кожи, 
млеко, млечни производи, месо и месни производи, 
птици и јајца, свињи и свинска маст, сите видови 
на сточна храна и други производи од сточарските 
производни гранки како што се мед и сл.); врши 
извоз на сите видови стока и сточни производи про-
изведени или откупени во задругите и погоните на 
сојузот, а исто така врши и увоз на стока и сточни 
производи потребни за сточарството во околијата; 
б) презема и организира мерки за унапредување на 
производството од сточарските производни гранки 
во задругите и своите погони, а за таа цел органи-
зира и посебни свои погони како: птицеводни фар-
ми, инкубаторски станици, фарми за одгледување 
на свињи, фарми за одгледување на овци, фарми 
за одгледување на крупен добиток, пчеларски фар-
ми, фарми за одгледување на зајаци и расни ку-
чиња, мандри за закупени пасишта, работилници за 
преработка на млеко-млекари, работилница за про-
изводство на сточна храна, работилници за прера-
ботка на месо, посебни продавници за продавање 
на сточарски производи, сточарски станици и оп-
шти земјоделски економии и стопанства за одгле-
дување на стока. За отпочнување на работата под 
точка б) потребно е претходно одобрение од НО. 

Сојузот е основан со решението на НО на Те-
товска околија, бр. 13134 од 28-Х1-1956 год. 

Членови на управниот одбор на сојузот се: Сто-
јан Стојчевски, претседател, Стојан Мически, Алек-
сандар Гашевски, Паскал Кондевски, Симо Стоја-
новски, Ѓоко Пироски, Сарај де Рафајловски, Рафе 
Димковски, Спасе Илкоски, Ибраим Ганија и Игно 
Среткоски. Сојузот ќе го потпишуваат претседате-
лот Стојан Ѓорчески, членовите на управниот од-
бор Стојан Мически и Александар Гашевски, и 
книговодителот Вике Митевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2510/56. (Ј171) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Гостивар, бр. 9599/49 е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници под рег. бр. 29, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Абаџи ја Дамјан Миланов Станоевиќ, со се-
диште во с. Пирок — Гостивар. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: абаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дамјан 
Миланов Станоевиќ. (184) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Гостивар, бр. 4851/53 год 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 48, рег. бр. 321, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Ариф Салиов Исе-
ини, со седиште во с. Градец — Гостивар. Предмет 
на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ариф 
Салиов Исеини. (185) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Гостивар, бр. 9598/49 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 30, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Абаџи ја Јован С. Стојковиќ, со седи-
ште во с. Пирок — Гостивар. Предмет на работата 
на дуќанот е: абаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
С. Стојковиќ. (186) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Жеровјане, бр. 56/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 8, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Ејуп Елмазов Јахја, 
со седиште во с. Неготино — Гостивар. Предмет на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ејуп 
Елмазов Јахја. 0188) 

На основа дозволата од Народниот одбор на Те-
товска оболија, бр. 9949/51 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 3, рег. бр. 13, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Бербер Ајдини Незир, со седиште во с. Чело-
пек. Предмет на работата на дуќанот е: бербероски 
услуги. , 1 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајдини 
Незир. (270) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината — Гостивар, бр. 14302/51 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 3, рег. бр. 14, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Слаткар Фетахи Исмаила Шоип, со се-
диште во с. Неготино — Гостивар. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: правење и продавање на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фетахи 
Исмаила Шоип. (278) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Општината — Делчево, бр. 2621 е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 25, рег. бр. 197, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Касапски дуќан на Трговското претприја-
тие на големо „Малешево" — Делчево. Предмет на 
поодувањето на дуќанот е: колење на добиток и 
продажба на месо. 

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Спиро 
Ангелов Димитров. (153) 53 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината — Берово, бр. 3844/56 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 

на страна 33, рег. бр. 629, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Георги С. Ковачки, со седиште 
во с. Владимирово. Предмет на работата на дуќанот 
е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги 
С. Ковачки. '(Ј211) 56 

На основа дозволата на Советот за стопанство 
на НО на општината — с. Врапчиште, бр. 1650 од 
11-1У-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските Дуќани и работилници на страна 2, рег. 
бр. 15, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Змејко ѓорѓески, со седиште во с. Галате — Гости-
вар. Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Змејко 
ѓорѓески. (229) 56 

На основа дозволата на Советот за стопанство 
на НО на општината - Кочани, бр. 7100 од 6-У111-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 13, рег. бр. 13, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Стојо 
Велков Стоименов, со седиште во с. Костиндол -
Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: вала-
вичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојо 
Велков Стоименов. (261) 5Р 

На основа дозволата на СОВЕТОТ за стопанства 
на НО на општината — Битола, бр. 13542/56 год, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 807, рег. бр. 34 занаетчиски-
от дуќан под фирма: Кројач Кирил Петров Талева 
СКИ, со седиште во Битола, ул. „Маршал Тито" бр 
100. Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил 
Петров Талевски. (1) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Струга, бр. 13666 од 5-ХП-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 8, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ковач Беџет Таиров 
Изетоски, со седишта во с. Велмеј, Охридско. Пред-
мет на работата на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Беџет 
Таиров Изетоски. (2) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 39673/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 808, рег. бр. 35 занаетчиски-
от д,уќан под фирма: Волновлачар Јордан Стојчев 
Неданов, со седиште во Битола. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: волновлачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Стојчев Неданов. (3) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Куманово, бр. 8155/56 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 190, рег. бр. 190, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Морело-фарбар Бо-
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рис Станој ков Добревски, со седиште во Куманово. 
Предмет на работата на дуќанот е: молеро-фарбар-
СКИ услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Станојков Добревски. (4) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на НО на општината — Куманово, бр 
13323/56 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 194, рег. бр. 
194, занаетчискиот дуќан: под фирма: Налбат Абду-
ла Шаип Рамизовски, со седиште во Куманово 
Предмет на работата на дуќанот е: потковување на 
добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдула 
Шаип Рамковски. (5) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Куманово, бр. 8155/56 
год е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 197, рег. бр. 197, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Блажо 
Петровски, со седиште во Куманово. Предмет на 
работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо 
Петровски. (16) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Куманово, бр. 4079/56 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 186, рег. бр. 186, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Апостол Младенов 
Стојановски, со седиште во Куманово. Предмет на 
работата на дуќанот е: услужно печење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Апо-
стол Младенов Стојановски. (7) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината - Куманово, бр. 8156/56 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 187, рег. бр. 187, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кројач Драги Стој-
манов Димитриевски, со седиште во Куманово. Пред 
мет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги 
Стој манов Димитриевски. (8) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината - Куманово, бр. 7433/56 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 189, рег. бр. 189, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Урош 
Денков Колевски, со седиште во Куманово. Предмет 
на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Урош 
Денков Колевски. (9) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Куманово, бр. 21552/56 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 192, рег. бр. 192, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кројач Јосиф Нач-
ков Маневски, со седиште во Куманово. Предмет на 
послувањето на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф 
Начков Маневски. (10) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Куманово, бр. 15859/56 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 191, рег. бр. 191, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Бербер Миле Нешев 
Јаневски, со седиште во Куманово1. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле 
Нешев Јаневски. (11) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Куманово, бр. 782/56 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници; на страна 195, рег. бр. 195, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Наланџија Афиз 
Абдулов Ајруловски, со седиште во Куманово. Пред 
мет на работата на дуќанот е: изработка и продаж-
ба на налани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Афиз 
Абдулов Ајруловски. (12) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Куманово, бр. 23300/ 
56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 196, рег. бр. 196, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Алит 
Ај рулев Авдиевски, со седиште во Куманово. Пред-
мет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алит 
Ајрулов Авдиевски. (13) 

На основа дозволата од Одделението на стопан-
ство на НО на општината — Куманово, бр. 26124/56 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 198, рег. бр. 198, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Табак Киро Стоја-
нов Стоименовски, со седиште во Куманово. Пред-
мет на работата на дуќанот е: преработка на кожи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Стојанов Стоименов ски. (14) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Куманово, бр. 26948/56 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 199, рег. бр. 199, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар Стојко Стој-
манов Симоновски, со седиште во Куманово. Пред-
мет на работата на дуќанот е: ѕидарски услуги. 

^Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојко 
Стојманов Симоновски. (15) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кочани, бр. 11648 од 21-ХП-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 18, рег. бр. 18, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јане Ан-
донов Киров, со седиште во Кочани. Предмет на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јане 
Андонов Киров. (16) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кочани, бр. 8724 од 28-ХН-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 19, рег. бр. 19, за-
наетчискиот д,уќан под фирма: Тенеќеџија Лазар 
Глигоров Поп Захариев, со седиште во Кочани. 
Предмет на работата на дуќанот е: тенеќеџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Григоров Поп Захариев. (17) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кочани, бр. 8338 од 10-ХП-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 17, рег. бр. 17, за-
наетчискиот д,уќан под фирма: Саатчија Голуб Геор-
гиев Златков, со седиште во Кочани. Предмет на 
работата на дуќанот е: поправка на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Голуб 
Георгиев Златков. (18) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Охрид, бр. 21771 од 14-ХП-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и рабогилници на страна 322, рег. бр. 322, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ламбе Томески, 
со седиште во Охрид, ул. „Самоилова" бр. 40. Пред-
мет на работата на работилницата е: лепење на 
гуми од велосипеди и други гумени работи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ламбе 
Томески. (19) 

На основа дозволата на Советот за стопанство 
на НО на општината — Крушево, бр. 5683 од 13-
УИ-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 4, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач „Пена" 
Петар Андонов Крстевски, со седиште во Крушево, 
ул. „Илинденска" бр. 23. Предмет на работата на 
дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Андонов Крстевски. (20) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината „Идадија" — Скопје, бр. 24387 
од 15-ХП-1956 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 2932, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Киро Миц 
КОВСКИ, со седиште во Скопје, ул. „Петар Чаулев" 
бр. 9. Предмет на работата на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Мицковски. (21) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 11037 од 
8-Х1-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 185, рег. 
бр. 185, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар 
Блажо Киров Арсов, со седиште во Кавадарци, ул. 
„Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 69. Предмет на работата на ду-
ќанот е: качарски производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо 
Киров Арсов. (Ј22) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Дебар, бр. 392 од 20-Х1-1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 333, рег. бр. 186, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ориент слаткар 
Амедан Б. Косоврасти, со седиште во Дебар. Пред-
мет на работата на дуќанот е: изработка и про-
дажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амедан 
Б. Косоврасти. (23) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Ресен, бр. 280 е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 329, рег. бр. 329, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Казанџија Маргарита М. Еф-
^гиќ, со седиште во с. Стење. Предмет на работата 
на дуќанот е: казанџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марга-
рита М. Ефтиќ. (24) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Ресен, бр. 281 е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 330, рег. бр. 320, занаетчиски 
от д,уќан под фирма: Казанџија Тодор Т. Лазаров-
ц и , со седиште во с. Крушје. Предмет на работата 
на дуќанот е: казанџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Т. Лазаровски. , (25) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 154^9 од 
8-Х1-1957 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 187, рег. 
бр. 187, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондура-
џија Милан Тодоров Шошев, со седиште во Кава-
дарци, ул. „7 септември". Предмет на работата на 
дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Тодоров Шошев. (26) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Титов Велес, бр. 21227 
од 23-1-1957 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 483, 
рег. бр. 476 занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар 
Владо Алексов Нацев, со седиште во Титов Велес, 
ул. „Коле Неделков" бр. 7. Предмет на работата на 
дуќанот е: јажарски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо 
Алексов Нацев. (28) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината - Титов Велес, бр. 24777 
од 23-1-1957 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 482, рег 
бр. 475, занаетчискиот дуќан под фирма: Керами-
чар Александар Т. Левков, со седиште во Титов 
Велес, ул. „Љубен Весов" бр: 92. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: керамичарски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Т. Левков. (29) 
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На основа дозволата од Советот за стопанства 
на НО на општината — Крушево, бр. 60 од 17-1-
1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 7, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Фурна „Тиквеш" 
на Борис Ефремов Миновски, со седиште во Кру-
шево, ул. „Илинденска" бр. 103. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: производство на бели печива и 
фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Ефремов Миновски. (30) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Крушево бр. 9334 од 17-1-
1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 6, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Налбат Тома Пет-
ров Пресевски, со седиште во Крушево, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 3. Предмет на работата на дуќанот е: 
потковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тома 
Петров Пресевски. (131) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 158 од 17-1-
1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници) на страна 14, рег. бр. 14, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Илија Наќов, со се-
диште во Кавадарци, ул. „Партизанска". Предмет 
на работата е: обавување јавен превоз на стоки со 
сопствено запрежно возило (кола). 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Наќов Ристов. (32) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на, НО на општината — Титов Велес, бр. 23524 од 

1-11-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 484, рег. бр. 
477, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Џе-
маил Шефитовски, со седиште во Титов Велес, ул. 
„Димитар Влахов" бр. 48. Предмет на работата на 
дуќанот е: изработување и продавање на ,слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џемаил 
Шефитовски. (33) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 26821/56 год. е 
занишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 15, рег. бр. 13, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Бочваро-качар Стојан Богда-
нов Божиновски, без постојано работно место. Пред-
мет на работата на дуќанот е: бочваро-качарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Богданов Кожиновски. (34) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 8001/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 14, рег. бр. 12, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ситар Али Шабан Али, 
без постојано работно ме-сто. Предмет на работата 
на дуќанот е: изработка на сита и решета. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али 
ПЈЃабан Али. (35) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Врапчиште, бр. 6944/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 4, рег. бр. 29, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач Цветко Радев Цвет 
ковски, со седиште во с. Галате — Гостивар. Пред-
мет на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко 
Радев Цветковски. (36) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бп 15490 од 
8-Х1-1955 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 188, рег 
бр. 188, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондура-
џија Трајко Јованов Тефов, со седиште во Кава-
дарци, ул. „7-ми септември". Предмет на работата 
на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Јованов Тефов. (37) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 15491 од 
8-Х1-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 189, рег. 
бр. 189, занаетчискиот дуќан под фирма: Конду ра-
ни ја Милан Данов Липтов, со седиште во Кава-
дарци, ул. „7-ми септември". Предмет на работата 
на дуќанот е :кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Данов Липтов. (38) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 26212/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 810, рег. бр. 37, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Анести Божи-
нов Костовски, со седиште во Битола. Предмет на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анести 
Божинев Костовски. (39) 

На основа дозволата од Секретаријатот за сто-
панство на НО на општината — Битола, бр. 41283/ 
56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници' на страна 811, рег. бр. 38, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кожувар Владо 
Христов Дојчинов, со седиште во Битола. Предмет 
на работата на дуќанот е: кожуварски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо 
Христов Дојчинов. (40) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Битола, бр. 8894/55 год, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 809, рег. бр. 36, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бербер Милутин Фотев 
Пашариковски, со седиште во Битола. Предмет на 
работата на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милу-
тин Фотев Пашариковски. (41) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Дебар, бр. 1625 од 10-Х1-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 338, рег, бр. 190, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Русе А. 
Илиоски, со седиште во Дебар. Предмет на работата 
на дуќанот е: лимарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Русе А. 
Илкоски. 042) 

На основа дозволата од Советот 'за стопанство 
на НО на општината — Кочани, бр. 9351/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 20, рег. бр. 20, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Симеон Стоја-
нов Ристов, со седиште во Кочани. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симеон 
Стојанов Ристов. (43) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Дојран, Гевгелија, бр. 2598 
од 11-ХИ-1956 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 2, 
рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Коларов 
ковач Глигор Георгиев Гогов, со седиште во с. Ни-
колич. Предмет на работата на дуќанот е: коларо-
в и ачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор 
Георгиев. (44) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Дојран, бр. 2460 од 5-ХН-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кројач Андон Ми-
тов Кречев, со седиште во Нови Дојран — Гевге-
лија. Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 4 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон 
Митов Кречев. (45) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кавадарци, бр. 7719 од 21-
У-1956 год. е запишан во регистарот на приватните 
угостителски дуќани на страна 1, рег. бр. 1, угости-
телскиот дуќан под фирма: Ашчилница на Перо 
Ристов Росомански, со седиште во Кавадарци, ул. 
„Миле В'чков. Предмет на работата на дуќанот е: 
припремање и услужување со топли и ладни ја-
дења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо 
Ристов Росомански. 046) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кочани, бр. 8808 од 20-Х-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 95, рег. бр. 22, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кројач Цветан Ми-
хаилов Вржалски, со седиште во Кочани. Предмет 
на работата на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан 
Михаилов Вржалски. (47) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Кочани, бр, 7878 од 10-УШ-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 94, рег. бр. 21, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Молер Иван Илиев 
Мишев, со седиште во Кочани. Предмет на работата 
на дуќанот е: молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Илиев Мишев. (48) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Теарце, бр. 1677/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 2, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Риска Петрушева Љу-
беска, со седиште во с. Лешок - Тетовско. Предмет 
на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Риска 
Петрушева Љубеска. (49) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Теарце, бр. 1467/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. Д1, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Иљо Г. Петкоски, со 
седиште во с. Раотинце — Тетовско. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иљо Г. 
Петкоски. (150) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Теарце, бр. 12663/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 9, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Сервет Б. Исљами, со 
седиште во с. Нераште — Тетовско'. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сервет 
Б. Исљами. (51) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Теарце, бр. 10365/56 год, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 7, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Мазлам Г. Мемети, со 
седиште во е. Доброште — Тетовско. Предмет на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мазлам 
Г. Мемети. (52? 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Теарце, бр. 10458/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 6, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Љубе С. Стефаноски, 
со седиште во с. Пршовце — Тетовско.'Предмет на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе 
С. Стефаноски. (53) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Теарце, бр. 14355/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 12, занаетчискиот 
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дуќан под фирма: Воденичар Крсте С. Јанкоски. 
со седиште во с. Лодбреѓе — Тетовско. Предмет на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте 
С. Јанкоски. 054) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Теарце, бр. 2302/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Стругар Сали Шаќиров Ќамил, 
со седиште во с. Одри. Предмет на работата на ду-
ќанот е: стругарски услуги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сали 
Шаќиров Ќамил. (55) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Теарце, бр. 6555/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 4, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Атанас Г. Зафиров-
ски, со седиште во с. Непроштено — Тетовско. Пред 
мет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Г. Зафироски. (56) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Струмица, бр. 16043 од 
З-ХП-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 15, рег 
бр. 133, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондура-
џија Ване Мирков Гогов, со седиште во Струмица, 
ул. „Маршал Тито" бр. 54. Предмет на работата на 
дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ване 
Мирков Гогов. (57) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Струмица, бр. 16381 од 
5-ХП-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 15, рег. 
бр. 130, занаетчискиот д,уќан под фирма: Кондура-
џија Панчо Митов Фасулов, со седиште во Стру-
мица, ул. „Димитар Влахов" бр. 7. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: кондураџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панчо 
Митов Фасулов. 058) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Струмица, бр. 16998 од 
15-ХИ-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 15, рег, 
бр. 135, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондура-
џија Диниш Наков Парталов, со седиште во Стру-
мица, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 19. Предмет на 
работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диниш 
Наков Парталов. (59) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Струмица, бр. 16327 од 
5-ХИ-1956 год. е запишан во регистарот на занает-

чиските дуќани и работилници на страна 15, рег. 
бр. 135, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Ки-
ро В. Донев, со седиште во Струмица, ул. „Благој 
Мучето" бр. 6. Предмет на работата на дуќанот е: 
коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
В. Донев. (60) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Струмица, бр. 16713 од 
10-ХИ-1956 год. е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници под рег. бр. 134, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Иван Цвет 
КОБ Костов, со седиште во Струмица, ул. „Маршал 
Тито" бр. 16. Предмет на работата на дуќанот е', 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Цветков Костов. (61) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината — Струмица, бр. 16244 од 
5-ХП-Ј956 год, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 15. рег. 
бр. 131, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар 
Ж И В К О Тушев Пакетов, со седиште во Струмица, 
ул. „Ленинова" бр. 18. Предмет на работата на ду-
ќанот е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко 
Тушев Пакетов. 062) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на НО на општината - Струмица, бр. 17550 од 
20-ХТ1-1956 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 15, рег. 
Лп. 136. занаетчискиот дуќан под фирма: Ножап 
Доага Митов Ѓошев, со седиште во Струмица, ул. 
,.Прилепете" бр. 2. Предмет на работата на дуќанот 
е: изработка на ножеви. 

Фипмата ќе ја потпишува сопственикот Драги 
Митов Ѓошев. (63) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Теарце, бр. 10385/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 7, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Мемети Г. Мазлам, со 
седиште во с. Доброште — Тетовско. Предмет на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мемети 
Г. Мазлам. (64) 

На основа дозволата од Народниот одбор на Те-
товска околија, бр. 14047/54 год. е запишан ЕО реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници под 
рег. бр. 246, занаетчискиот дуќан под фирма: Слат-
кар Борис Геров Крстески, со седиште во с. Теарце 
— Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: во-
деничарски услуги. 

Фирмата ќ^ ја потпишува сопственикот Борис 
Геров Крстески. (65) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината —- Теарце, бр. 11099/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
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работилници на страна 1, рег. бр. 10, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Шабани А. Ружди, 
со седиште во с. Отушиште — Тетовско. Предмет 
на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабани 
А. Ружди. (66) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината' — Теарце, бр. 12628/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 8, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Џеваир Р. Фаризи, 
со седиште во с. Одри — Тетовско. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џеваир 
Р. Фаризи. (67) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Теарце, бр. 9825/56 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 5, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Ристо Д. Ристоски, 
со седиште во' с. Лешок — Тетовско. Предмет на 
работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Д. Ристоски. (68) 

На основа дозволата од Народниот одбор на Те-
товска околија, бр. 6080/54 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници под 
рег. бр. 240, занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер Данаил Марков Серафимовски, со седиште во 
с. Теарце — Тетовско. Предмет на работата на ду-
ќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Данаил 
Марков Серафимовски. (69) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Тетовска околија, бр. 6081/54 год, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 237, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Тенекеџија, Живко Коцев Блажески, со седиште 
во с. Теарце. Предмет на работата на дуќанот е: 
тенекеџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко 
Коцев Блажески. (70) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Тетовска околија, бр. 10769/55 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 248, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Волновлачар Мито Н. Костадиноски, со седиште во 
с. Теарце. Предмет на работата на дуќанот е: вол-
новлачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мито 
Н. Костадиноски. (71) 

На основа дозволата од Народниот одбор на Те-
товска околија, бр. 17711/55 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 

под рег. бр. 253, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар-валавичар Петруш С. Савески, со седи-
ште во с. Теарце. Предмет на работата на дуќанот 
е: воденичаро-валавичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петруш 
С. Савески. (72) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Струга, бр. 15049 од 28-ХИ-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 9, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кројач Тодор К. Зо-
роски, со седиште во Струга, ул. „Нова населба" 
бр. 1. Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
К. Зороски. (75) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Охрид, бр. 2150 од 7-И-1957 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 325, рег. бр. 325, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Стаклорезач Трајан 
Велјаноски, со седиште во Охрид, ул. „Гоце Делчев" 
бр. 55. Предмет на работата на дуќанот е: стакло-
резачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан 
Велиноски. (76) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината - Охрид, бр. 51 од 30-1-1957 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 324, рег. бр. 324, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Столар Павле А. 
Јовановски, со седиште во Охрид, ул. „7 ноември" 
бр. 24. Предмет на работата на дуќанот е: столар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле 
А. Јовановски. (77) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Охрид, бр. 19993 од 16-Х-
1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 323, рег. бр. 323, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Насте С 
Наумовски, со седиште во Охрид, ул. „7 ногмври" 
бр. 40. Предмет на работата на дуќанот е: шиење 

на алишта. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Насте 

С. Наумоски. (78) 
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