
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА ИДРО АНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
Четврток, 14 ноември 1957 

Број 31 Година ХШ 

Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 30 дин 

Чековна сметка број 802-Т-698 

160. 

На основа член 29 и 39 од Уредбата за органи-
зацијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 24/56), Извршниот совет 
донесува , 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО 

1. — Се ослободува од должноста член на Од-
борот за стопанство ГРУЈОСКИ ТРАЈЧЕ, член на 
Советот. 

2. — За членови на Одборот за стопанство се 
именуваат: 

ЏАМБАЗ ДАРЕ И ГЕОРГИЕВСКИ КИРО, чле-
нови на Советот. 

3 — Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 149 
19 октомври; 1957 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Васил Ѓоргов, с. р. 

161. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, с. р. 

На основа член 97 став 2 од Уставниот закон и 
член 13 став 2 од Законот за органиге на упра-
вата во Народна Република Македонија, Изврш-
ниот "Совет, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА 
НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 

1. — Се разрешува од должноста претседател 
на републичкиот Совет за народно здравје ЏАМ-
БАЗ ДАРЕ, поради заминување на друга должност. 

2. — За претседател на републичкиот Совет за 
народно здравје се именува АЦЕВА ВЕРА, член на 
Извршниот совет. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 146 
19 октомври 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Васил Ѓоргов, с. р 

Претседател, 
Љупчо Арсов, с. р. 

162. 
На основа член 97 став 2 од Уставниот закон 

и член 13' став 2 од Законот за органите на упра-
вата во Народна Република Македонија, Изврш-
ниот совет го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА 

1. — Се разрешува од должноста претседател 
на републичкиот Совет за социјална заштита 
АЦЕВА ВЕРА, порад,и заминување на друга долж-
ност. 

2. — За претседател на републичкиот Совет за 
социјална заштита се именува ШАКИРИ РЕИС, 
член на Извршниот совет. 

3. — Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 147 
19 октомври 1957 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Васил Ѓоргов, с. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИЛЕ СО 

САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
На основа решението на Народниот одбор на 

општината — Неготино, б(р. 5865 од 9-УИ-1956 год. 
е запишано во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 1, под рег. бр. 2 ус-
тановата под назив: Ветеринарна станица, со седиш-
те во Неготино. Предмет на работењето на уста-
новата е: лекување на добиток, спречување на за-
разните болести на крупниот и ситниот добиток и 
перната живина. 

Установата е основана со решението на НО на 
општината — Неготино, б(р. 2944 од 5-ХП-1955 год. 

Со установата управува управителот Станоевиќ 
Славко. 

Орган надлежен за работата и задачите на уста-
новата е Народниот одбор на општината — Неготино 

Бр. 4777/56 од НО на општината — Неготино. 
(466) 
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На основа решението на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија" — Скопје, бр. 5197 од 21-Ш-1957 
год, во регистарот на установите со самостојно фи-
нансирање при Народниот одбор на општината 
„Идадија" — Скопје на 'страна 10, рег. бр, 10 е запи-
шано следното: досегашниот назив на Градската По-
ликлиника 1 Скопје се менува ,и ќе гласи: Дом за 
народно здравје 1 — Скопје. 

Место досегашниот в. д. управител установата 
ќе ја потпишува нововазначениот в. д. управител 
Д-р Мито Белопета сметана од 16-111-1957 год. По-
крај управителот установата ќе ја потпишуваат Ру-
жа Илиевска и Ма,не Шулевски, шеф на сметко-
водството. 

Бр. 3230/52 од НО на општината „Идадија" — 
Скопје. (396) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на НО на општината „Кисела Вода" — 
Скопје, бр. 16237 од 25-Х-1957 год, е запишана во 
регистарот на установите со 'самостојно финанси-
рање на страна 8, под рег. бр. 8 установа под на-
зив: Студентска менза на Универзитетот, со се-
диште во Скопје. Предмет на работењето на мен-
зата е: да ја обезбеди исхраната на студентите од 
Универзитетот и ВИШ — Скопје. 

Мензата е основана од страна на универзитет-
ската управа со решение, бр. 670 од 10-У1-1957 год, 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Универзитет — управа за економско-
соци јадна и здравствена заштита на студентите. 

Студентската менза на Универзитетот ќе ја 
потпишува и застапува управителот Александар 
Петровски. 

Од Народниов одбор на општината „Кисела 
Вода" - Скопје. 0124О) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-Х1-1956 год. под рег. бр. 10 е запишан под фир-
ма: Деловен задружен сојуз за сточарство, со се-
диште во Битола. Предмет на поодувањето на соју-
зот е: да работи на развивањето на застапените 
стопански дејности и унапредувањето на сточар-
ското производство кај своите членки. 

Сојузот е основан согласно одобрението на НО 
на Битолска околија, бр. 14262 од 7-Х1-1956 год. 
Сојузов ќе го' потпишуваат управителот Симе Ин-
КОВСКИ и Книговодителот Петар Пржита. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 659/56. ' (33) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-Х1-1956 год. под рег. бр. 212 е запишана под 
фирма: Продавница „Земјоделска аптека", со се-
диште во Битола. Предмет на поодувањето на про-
давницата е: промет на мало со селско стопанска 
машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за 
заштита на растенијата. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
унапредување на земјоделието „Земјоделска апте-

ка" — Битола, а согласно одобрението на НО на 
општината — Битола, 6Ј). 34215 од 31-Х-1958 год. 

Раководител на продавницата е Зекулари Ариф 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 660/56. (34) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-ХП-1956 год. под рег. бр. 23 е запишана под 
фирма: Продавница, со седиште во Македонски 
Брод. Предмет на поодувањето на продавницата е: 
продажба на емиш и зарзават. 

Продавницата е основана од Земјод,елската 
задруга „Победа" с. Сланско, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Македонски Брод, 
бр. 8176/56. 

Раководител на продавницата е Ставре Пантов 
ѓорѓиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 550/56. (35) 

Окружниот стопански суд во Ск,опје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-ХП-1956 год. под рег. бр. 112, на страна 319 е 
запишана под фирма: Трговско претпријатие на 
мало и големо „Прогрес" — Крива Паланка — Про-
давница бр. 3, со седиште во Крива Паланка. Пред-
мет на поодувањето на продавницата е: купопро-
дажба на мало колинијал и куќни потреби, текс-
тил, галантерија, трикотажа и конфекција, поза-
мантерија и каделни производи, производи од гума 
и кожи, бои, хемикалии и радиоапарати. 

Продавницата е основана со решението на НО 
на Кривопаланечка околија, бр. 6193 од 30-УП-Л955 
година. 

Раководител на продавницата е Димче Стамен-
о в с к и . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1247/55. (48) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 13-ХП-956 год. под рег. бр. 112, на страна 319, 
е запишана под фирма: Трговско претпријатие на 
големо и мало „Прогрес" - Крива Паланка -
Продавница бр. 4, со седиште во Крива Паланка. 
Предмет на поодувањето на продав,ницата е: ку-
попродажба на мало позамантерија, галантерија, 
трикотажа и конфекција, производи од гума и ко-
жа бои и хемикалии, парфимерија, козметика и 
куќни потреби. 

Продавницата е основана со решението на НО 
на Кривопаланечка околија, бр.. 6746 од ЗО-УП-1955 
година. 

Раководител на продавницата е Никола Ве-
личковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1248/56. (49) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-ХП-1956 год. под рег. бр. 112, на страна 319 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие на мало 
и големо „Прогрес" - Крива Паланка — Продава 
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ница бр. 5, со седиште во Крива Паланка. Предмет 
на работењето на продавницата е: купопродажба на 
мало колонијал и куќни потреби, кинкалерија, пар-
фимерија и козметика, стакло, порцулан и кера-
мични стоки, тутунски преработки, кибрит и при-
бор. 

Продавницата е основана со решението на НО 
на Кривопланечка околија, бр. 6748 од ЗО-УП-1955 
година. 

Раководител на продавницата е Спасо Мил-
ковски. 1 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1249/55. (50) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-Х1-1956 год. под рег. бр, 91, на страна 365 е за-
пишана задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Горна Баница", со седиште во с. Горна Ба-
ница — Гостивар. Предмет на работењето на задру-
гата е: се занимава со земјоделско производство и 
дејности што се во врска со земјоделското произ-
водство, како одгледување на живина, товлење 
и одгледување на свињи и со сточарство; работи 
на унапредување на земјоделското производство 
преку разни стопански дејности, врши откуп 
и продажба на земјоделски производи; б) трговија 
со индустриски стоки, вршење на занаетчиски и 
угостителски услуги За отпочнување работата под 
точка б) потребно е пре ходно одобрение од народ-
ниот одбор. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината — Гостивар, бр. 11657 од 12-Х-
1956 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Божин Божиноски, претседател, Јоше Јовановски, 
Даил Дабевски, Суљо Сали, Исмет Мурто, Исмет 
Осман, Самен Сабри, Фаут Али и Феим Асан. За-
другата ќе ја потпишуваат и застапуваат Јоше Јо-
вановски и Фаут Али. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2442/56. (290) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 216, на страна 607 е запишано под фирма: 
Комунално претпријатие за одржување јавна чис-
тота и градско зеленило „Чистота", со седиште во 
Гостивар. Предмет на работењето на претпријатие-
то е: одржување чистотата во градот, градските 
гробишта и вршење на погребни услуги и кафиле-
рии, уредување и одржување на градското' зелени-
ло и парковите, вршење на оџачарски услуги на 
јавни и приватни згради и чистење на септички 
јами. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината "— Гостивар, бр. 794 од 21-1-1957 год. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Маренко Јовановски. 

Претпријатието е конституисано согласно одо-
брението на НО на општината — Гостивар, бр. 794 
од 29-ХП-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 149/57, (305) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-ХП-1956 год. под рег. бр. 19, на страна 73 е за-
пишан под фирма: Земјоделска задруга „Согла-
сно" с. Шлегово — Кумановско — Трговски дуќану 
со седиште во с. Шлегово. Предмет на работењето 
на дуќанот е: продажба на брашно. 

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга 
„Согласив" с. — Шлегово, со решение бр. 76 од 26 
-УИ-1954 год., а согласно одобрението на НО на Ку-
мановска околија, бр. 10413 од 17-1Хг-1954 год. 

Раководител на дуќанот е Тоде Киров. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 672/56. 0307) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-11-1957 год. под рег. бр. 501, на страна 1420 е за-
пишано под фирма: Задружно извозно-увозно прет-
пријатие „Словенија Садје" — Љубљана — Прет-
ставништво, во седиште во Скопје. Предмет на 
работењето на претставништвото е: склучување на 
договори во име и за сметка на претпријатието. 

Претставништвото е основано согласно одобре-
нието на НО на град Скопје, бр. 4360 од 2-У1-
1955 година. 

г Претставништвото ќе го потпишува раководи-
телот Трајко Стојанов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1128/55. (312) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 500, на страна 1416 е запишана задругата 
под назив: Мебело-столарска задруга „Бор", со се-
диште во Скопје. Предмет на работењето на задру-
гата е: изработка на сите видови дрвен намештај 
и градежна столарија. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на општината „Идадија" — Скопје, бр. 3791 од 
6-Ш-1957 год. 

Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат ра-
ководителот Лазар Здравковски и столарот Стра-
хил Атанасовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 173/57. (310) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 76, на страна 299 е запишан под фирма: 
Деловен сојуз за сточарство и млекарство за Ку-
мановска околија „Вуксан", со седиште во Кума-
ново. Предмет на работењето на сојузот е: а) уна-
предување и квалитетно подобрување ита сточар-
ството, се занимава со земјоделие и обезбедува фу-
ражна и сточна храна и одгледување на добиток, 
вршење услуги со клање на жив добиток, прера-
ботка на сувомеснати производи, црева и кожи, 
преработка на млеко и млечни производи, откупу-
ва и продава на големо и мало жива стока, сточни 
производи, сточна храна и д р у т селско-стопански 
производи; б) сојузот има погонски единици и тоа: 
овчарски фарми во с. Орашец и Агино Село, Про-
давница бр. 1 за млеко и млечни производи, про-
давница бр. 2 за месо и месни производи, Продава 
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ница бр. 3 — деликатес, Работилници за млеко и 
млечни производи, месо и месни производи, кожи 
и црева и кланица за клање на жив добиток. За 
отпочнување работата под точка б) потребно е 
претходно одобрение од народниот одбор. 

Сојузот е основан со решението на НО на Ку-
мановска околија, бр. 11781 од 21-Х1-1956 година. 

Членови на управниот одбор на сојузот се: 
Сречко Маневски, управител, Мефаил Адем, Миле 
Стевчев, Александар Денковски, Стојан Величков-
ски, Младен Саздовски, Наќо Ташковски, Боро 
Дојчиновиќ, Тихомир Стојановски, Ангел Бојков-
ски и Јово Кириќ. 

Сојузот ќе го потпишуваат управниот Сречко 
Маневски, шефот на книговодството Тасевски Досе 
и шефот на комерцијално^) одделение Алексан-
дар Денковски. 

Кон овој деловен сојуз се припојува и Стопан-
ското претпријатие за услуги „Кланица" — Кума-
ново, регистрирано под рег. бр. 94 на страна 255, а 
согласно решението на НО на Кумановска околија, 
бр. 14768 од 26-ХП-1956 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 2511/57. (330) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 71, на страна 249 е запишана под фирма: 
Земјоделска задруга „Македонка", с. Марена -
Продавница бр. 1 со седиште во с. Марена - Ка-
вадарци. Предмет на работењето на продавницата 
е: трговија на мало со мешовити индустриски и 
колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Управниот одбор 
на задругата со одлука од 9-П-1957 год., а соглас-
но одобрението на НО на општината — Кавадар-
ци, бр. 2044 од 18-111-1957 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 174/57. 0335) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
,рег. бр. 145, на страна 389 е запишана под фирма: 
Издавачко претпријатие „Култура" — Скопје — 
Продавница, со седиште во Титов Велес, Предмет 
на поодувањето на продавницата е: продажба на 
канцелариски материјал, школски прибор, литера-
тура и учебници. 

Продавницата е основана од Издавачкото прет-
пријатие „Култура" — Скопје, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Титов Велес, бр. 922 
од 31-11-1957 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 156/57. (1340) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-11-1955 год. под рег. бр. 16, на страна 61 е запи-
шан под фирма: Земјоделска задруга „Мерие" с 
Студеничане — Земјоделски погон „Вардар", со се-
диште во с. Студеничане — Скопско. Предмет на 
работењето на погонот е: да го развива земјоде-
лието, сточарството и пчеларството на повисок сте-
пен, 

14 ноември 1957 

Погонот е основан од управниот одбор на за-
другата со одлука од 29-Х-1954 год. а, согласно 
одобрението на НО на Скопска околија, бр. 14016 
од 23-Х1-1954 година. 

Погонот ќе го потпишуваат1 в. д. раководителот 
Сафет Шабанов, Исмаил Азизи и Аљуш ЈБатифи, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 435/55. (345) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-ХП-1956 година под рег. бр. 339, страна 899 е за-
пишано следното: Славе Петковски, досегашен ра-
ководител на „Југопластика" — творница за кон-
фекција, галантерија, кондури, тврди преработки 
и амбалаж од југовинил - Сплит — Продавница 
во Скопје, е разрешен од должност. 

За раководител на продавницата е назначен 
Димчев Трајко Антонов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2540/56. (79) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Х1-1956 година, под рег. бр. 239, страна 757 е за-
пишано следното: Трајан Лулев, досегашен кни-
говодител на Претпријатието за изработка на јор-
гани, душеци, шамил и домашни Ракотворби „Сло-
га" — Скопје, е разрешен од должност и му пре-
станува правото претпријатието да го потпишува. 

За книговодител на претпријатието е назначен 
Расим Пруси, кој претпријатието ќе го потпишува 
од 8-Х1-1956 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2469/56. (380) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-Х1-1956 година, под рег. бр. 239, страна 631 е за-
пишано следното: со решението на НО на општи-
ната „Кисела Вода" — Скопје, бр. 578 од 26-Х-1956 
година дејноста на Фабриката за конзерви ,,Вар-
дар" — Скопје се проширува и со производство на 
локум и алва. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2481/56. (81) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-Х1-1956 година, под рег., бр, 235, страна 627 е за-
пишано следното: се брише од регистарот на сто-
панските организации кај овој суд од рег. бр. 235, 
страна 627 Продавницата во Скопје на Земјодел-
ската задруга „Почековина" ерез Трстенички, а со-
гласно записникот од одржаната седница од 21-Х1-
1954 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 300/54. (82) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-1-1956 година, под рег. бр. 156, на страна 405 е 
запишано следното: досегашните потписници на За-
наетчиското претпријатие „Беласица" — Титов Ве-
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лес, Ангел Саздов, директор, и Петре Левков, ма-
газионер, се разрешени од должност и им преста-
нува правото претпријатието да го потпишуваат. 

За потписници на претпријатието се назначени 
следните лица: Трајко Петрушев, в. д. директор и 
Родна Мартинова, книговодител, кои претпријатие-
то ќе го потпишуваат од 12-Х1-1956 година. 

Од Окружниот -стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 1552/56. (84) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-ХП-1956 година, под рег. бр. 6, на страна 11 е 
запишано следното: досегашните потписници на 
Земјоделската задруга „Програс", е. Градско — Ти-
товвелешко, Петрушевски Панче, управник и Пе-
тровски Предраг се разрешени од должност и им 
престанува правото задругата да ја потпишуваат. 

За потписници на задругата се назначени след-
ните лица: Борис Димчев, управник, и Игно Ма-
носки, шеф на книговодството, кои задругата ќе ја 
потпишуваат од 25-ХП-1956 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2541/56. (85) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на 'стопанските организаци.и на 
26-Х1-1956 година, под рег. бр. 327, на страна 859 е 
запишано следното: се брише од регистарот на сто-
панските организации кај овој суд од рег. бр, 327, 
страна 859 Откупната станица во Титов Велес на 
трговското претпријатие за емши, зарзават и за-
рива „Калинка" — Скопје, а согласно решението 
на работничкиот совет на претпријатието, бр. 3133 
од 31-ХП-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1431/56. (!87) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации се 
избришани: Трговскиот дуќан на мало „Нова трго-
вија" с. Теово — Титоввелешко, од рег. бр. 76, стра-
на 197 и Трговскиот дуќан на мало „Бел Камен", 
с. Ореше — Титоввелешко, од рег. бр. 27, страна 69. 

Истите дуќани се припоени кон Трговскиот ду-
ќан на мало „Азот" од с. Богомила — Титоввелеш-
ко, ре-гистриран кај овој суд под рег. бр. 91 на стра-
на 233, а согласно решението на НО на општината 
— Богомила, бр. 44 од 5-1-1956 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1410/56. (86) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-Х1-1956 година под рег. бр. 7, на страна 25 е за-
прашано следното: со решението на НО на општи-
ната — Ростуша — Тетовско, бр. 935 од 3-П- 1955 
година кон Земјоделската задруга „Дешат", с. Жи-
ровница се припојува Земјоделската задруга „Ах-
мет Јаја" од с. Болетин — Тетовско. 

Се брише од регистарот на стопанските органи-
зации Земјоделската задруга „Ахмет Јаја" — с. Бо-
л е в и од рег. бр. 18 и нејзините права и обврски ги 
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презема Земјоделската задруга „Дешат" од с. Жи-
ровница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2323/56. (89) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-Х1-1956 година под рег. бр. 184, страна 527 е за-
пишано следното: досегашните потписници на За-
наетчиско-берберската задруга „Боро Менков" -
Куманово, Митровски Киро и Тасевски Бранко се 
разрешени од должност и им престанува правото 
задругата да ја потпишуваат. 

За потписник на задругата е избран Љубе 
Трајковски, претседател, кој задругата ќе ја пот-
пишува од 16-УШ-1956 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2206/56. (104) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-1-1956 година под рег. бр. 466, на страна 1296 е 
запишано следното: фирмата на Трговскиот дуќан 
за промет со кожи и кондураџиски прибор „Гоце 
Делчев" — Скопје се менува и гласи: Трговски 
дуќан за промет со кожи и кондураџиски прибор 
„Видра" — Скопје, а согласно решението на НО на 
општината „Кале" — Скопје, бр. 21123 од 19-ХП-
1956 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1/56. ' (1107) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-11-1956 година е запишано следното: се брише од 
регистарот на стопанските организации при овој 
суд од рег. бр. 435, страна 1168 Претпријатието за 
обработка на тутун, од Скопје, сметано од 1-1-1956 
год. од која дата престана да постои и неговите 
права и обврски минаа на новообразувансто прет-
пријатие Тутунов комбинат во Скопје, регистрира-
но кај овој суд под рег. бр. 444, страна 1218. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1568/56. (109) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-Х1-1956 година под рег. бр. 79, на страна 229 е 
запишано следното: досегашните потписници на 
Претпријатието за откуп и преработка на алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци и трговија со истите 
„Вилар" Скопје, Тихомир Милошевски, в. д. дирек-
тор и Панче Трајков, шеф на комерцијално^ одде-
ление се разрешени од должност и им престанува 
правото претпријатието да го потпишуваат. 

За потписници на претпријатието се назначени 
следните лица. Љупчо Мариновски, директор и 
Тихомир Милошевски, технички директор, кои 
претпријатието ќе го потпишуваат од 1-Х1-1956 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2462/56. (НО) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-ХИ-1956 година, под рег. бр. 290, на страна 747 
е запишано следното: досегашните потписници на 
Претпријатието за производство и промет со сите 
видови килими и народни Ракотворби „Македонски 
фолклор" — Скопје, Ацо Димковски, директор, Јо-
ван Максимовиќ, шеф на сметководството и Хамзо 
Исмаил, книговодител се разрешени од должност 
и им престанува правото претпријатието да го пот-
пишуваат. 

За потписници се назначени следните лица: 
Бењанин Самоков ли ја, директор, Трајан Стамен-
ковски, шеф на сметководството и Спасе Марков-
ски, книговодител, кои претпријатието ќе го пот-
пишуваат од 1-ХП-1956 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 2490/56. (118) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1-1957 година, под рег. бр. 50, на страна 125 е 
запишано следното: Проданов ѓорѓи, досегашен в. д. 
директор на Трговското претпријатие на мало „Бе-
ласица" — Гевгелија, е разрешен од должност и му 
престанува правото претпријатието да го потпи-
шува. 

За директор на претпријатието со решение на 
НО на општината — Гевгелија, бр. 8996 од 29-ХП-
1956 година е назначен Митко Георгиев, кој прет-
пријатието ќе го потпишува од 11-1-1957 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 30/57. (120) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-1-1956 година под рег. бр. 188, на страна 499 е 
запишано следното: се брише од регистарот на сто-
панските организации од рег. бр. 188, страна 499 
Земјоделското сточарско претпријатие ,,Јосиф Јо-
сифовски" — Гевгелија, бидејќи со решението на 
НО на општината — Гевгелија, бр. 9354 од 29-ХИ-
1956 година е припоено кон Задружното земјодел-
ско стопанство „Пролет", с. Негорци — Титовве-
лешко, кое1 ги презеде неговите права и обврски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 23/57. (121) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1-1957 година под рег. бр. 161, на страна 449 е 
запишано следното: Манас Манасов, досегашен ди-
ректор на Рударството претпријатие за си л екс 
„Црни врв", Кратово, е разрешен од должност и 
му престанува правото претпријатието да го пот-
пишува. 

За в. д. директор на претпријатието со решение 
на НО на општината - Кратово — Кумановско, 
бр. 124 од 10-1-1957 година е назначен Никола Ива-
новски, кој претпријатието ќе го потпишува од 17-
1-1957 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 36/1957. (122) 

14 ноември 1д57 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот нџ стопанските организации на 
16-1-1957 година под рег. бр. 48, на страна 187 е за-
пишано следното: досегашните членови на управ-
ниот одбор на Лозаро винарската задруга „Плави-
ца" — Кратово, се сменети од должност согласно 
одлуката на управниот одбор на задругата бр. 164 
од 14-Х-1956 година. На нивни места се избрани 
следните лица: Мите Заков, претседател, Арсовски 
Крсто, управител, Мишо Гошев, Стиле Стојанов, 
Диме Ѓорѓиев, Алекса Апостолов, Бојан Сатев, Рис-
то Голубов, Станојко Насев, Димче Манев и Ди-
митар Попандонов. 

Дејноста на задругата се проширува и со: да 
врши откуп на сите земјоделски производи и про-
дажба на истите; да преработува грозје и овоштие, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, како г̂ да ги 
продава истите преку своите продавници на мало 
и преку разни установи и претпријатија на големо: 
да врши услуги со својот машински парк првен-
ствено на своите задругари; да се грижи за уна-
предување на лозарството и овоштарството во за-
другата и кај задругарите. 

Проширувањето на дејноста е одобрено соглас-
но решението на НО на општината — Кратово, бр. 
6212 од 31-Х-1956 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр, 29/57. (123) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1-1957 година под рег. бр. 146, на страна 397 е 
запишано следното: согласно решението на НО на 
општината — Кратово, бр. 6818 од 14-ХП-1956 го-
дина фирмата на Угостителскиот дуќан, хотел и 
ресторан „Македонија" — Кратово, се менува и 
гласи: Угостителско хотелско претпријатие „Крши 
бавча" — Кратово. 

Досегашниот раководител Ефремов Драган се 
назначува за директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 34/57. (Ј124) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-1-1957 година под рег. бр. 114, на страна 325 е 
запишано следното: Алексовски Љубен, досегашен 
директор на Земјоделското овоштарско-лозарско 
претпријатие „Лоза", е. Гиновци — Крива Палан-
ка, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото претпријатието да го потпишува. 

За в. д. директор на претпријатието со реше-
ние на НО на општината — Ранковци — Куманов-
ско е назначен Јеврем Симоновски, кој претпри-
јатието ќе го потпишува од 14-1-1957 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 33/57. ' (125) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-1-1957 година под рег. бр. 164, на страна 459 е 
запишано следното: досегашните потписници на 
Механичарското лимарско претпријатие „11 ноем-
ври" — Куманово, Димчо Домузлиски, директор, и 
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Јакимовска Слободанка, книговодител, се разре-
шени од должност и им престанува правото прет-
пријатието да го потпишуваат. 

За потписници на претпријатието се назначени 
следните лица: Илија Ангеловски, директор, наз-
начен со решение на НО на општината — Кума-
ново, бр. 24329 од 3-Х1-1956 година, и Митевска 
Љубица, шеф на сметководството, назначена со 
решение на НО на општината — Куманово бр. 
26737 од 25-ХИ-1956 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 9/57. (128) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-1-1957 година под рег. бр. 65, на страна 173 е за-
пишано следното: се брише од регистарот на сто-
панските организации кај овој суд од рег. бр. 63, 
страна 173 Трговскиот дуќан „11 октомври" - Ку-
маново, а согласно решението на НО на општината 
- Куманово, бр. 27638 од 26-ХН-1956 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 4/57. (129) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во -регистарот на стопанските организации на 
17-1-1957 година под рег. бр. 329, на страна 867 е 
запишано следното: со решение на НО на општи-
ната „Идадија" - Скопје, бр. 25551 од 28-ХИ-1956 
година кон Претпријатието — трговски дуќан за 
индустриски стоки „Кармин" — Скопје се припо-
јува Трговскиот дуќан за индустриски стоки „Јас-
мин" - Скопје. 

Се брише од региста-рот на стопанските орга-
низации кај овој суд од рег. бр. 22, страна 73 Тр-
говскиот дуќан „Јасмин" — Скопје и неговите пра-
ва и обврски ги презема Трговскиот дуќан „Кар-
мин" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 35/57. 4130) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-1-1957 година под рег. бр. 46, страна 133 е запи-
шано следното: досегашниот потписник на Прет-
пријатието „Градинар" увоз-извоз" — Скопје Сте-
во Дракуловски, директор на стопанско-сметко-
водниот сектор, е разрешен од должност и му пре-
станува правото претпријатието да го потпишува. 

За директор на стопанско-сметководниот сектор 
е назначен Љубе Поповски кој претпријатието ќе 
го потпишува од 10-1-1957 година. Истиот е назна-
чен со решение на НО на општината „Кисела Во-
да" - Скопје, бр. 23881 од 18-ХИ-1956 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 22/57. (131) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-1-1957 година под рег. бр. 5, на страна 17 е за-
пишано следното: Баевски Богдан, досегашен, пот-
писник на Земјоделската задруга „Козара" — с. 
Мирковци — Скопско, е разрешен од должност и 
му престанува правото задругата да ја потпишува. 

За потписник на задругата е избран Врсаков-

ски Никче, кој задругата ќе ја потпишува од 11-
1-1957 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 25/57. (132) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1-1957 година под рег. бр. 4, на страна 9 е за-
пишано следното: Ајри Етем, досегашен директор 
на Претпријатието за бањи — Скопје, е разрешен 
од должност и му престанува правото претприја-
тието да го потпишува. 

За в. д. директор на претпријатието со решение 
на НО на општината „Идадија" — Скопје, бр. 18980 
од 9-УП-1956 година е назначен Филип Филипов-
ски, кој претпријатието ќе го потпишува од 11-1-
Ј957 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 27/57. (133) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината - Кратово, бр. 1153 од 22-1У-57 
год, е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 2, рег. бр. 3 занает-
чискиот дуќн под фирма: Кондураџија Димитрие 
"Младена Јовановиќ, со седиште во Кратово. Пред-
мет на работата на дуќанот е: кондураџиски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
трие Младена Јовановиќ. (152) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Гостивар, бр. 14473/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 57, рег. бр. 424 занает-
чискиот дуќан под фирма: Воденичар Зендели Су-
лејмана Сали, со седиште во с. Србиново. Пред-
мет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зен-
дели Сулејмана Сали. (153) 

На основа дозволата од, Советот за стопанство 
на НО на општината — Гостивар, бр. 3402/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 56, рег. бр. 409 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бербер Агаи Абдулов Али, 
со седиште во Гостивар, ул. „Црвена Ѕвезда" бр. 19. 
Предмет на работата на дуќанот е: берберски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Агаи 
Абдулов Али. (154) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината - г Гостивар, бр. 8116/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 57, рег. бр. 427, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кондураџија Гарамани В е -
селов Музафер, со седиште во Гостивар, ул. ,,,ЈНА" 
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бр. 31. Предмет на работата на дуќанот е: кондура-
џиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гара-
мани Вејселов Музафер. (155) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Гостивар, бр. 10519/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 57, рег. бр. 422 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Бербер Сариџе Абдулов 
Ирфан, со седиште во Гостивар, ул. „Борис Ки-
дрич" бр. 23. Предмет на работата на дуќанот е: 
берберови услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сари-
џе Абдулов Ирфан. (156) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Гостивар, бр. 13693/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 57, рег. бр. 423 занает-
чискиот дуќан под фирма: Слаткар Ракипи Мис ли-
мов Мифтар, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА" 
бр. 65. Предмет на работата на дуќанот е: праве-
ње и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ракипи 
Мислимов Мифтар. (157) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Гостивар, бр. 13670/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 57, рег. бр. 426 занаетчи-
скиот дуќн под фирма: Воденичар Хурие Ш. Алију, 
со седште во с. Мало Турчане. Предмет на работа-
та на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хурие 
Ш. Алију. (Ј158) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Гостивар, бр. 13669/56 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 57, рег. бр. 425 занаетчи-
скиот дујкан под фирма: Колар Незири Атипов 
Ашим, со седиште во Гостивар, ул. „Младен Симов-
ски" бр. 17. Предмет на работата на дуќанот е: ко-
ларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Незири 
Атипов Ашим. (159) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Гостивар, бр. 1828/57 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 432, рег. бр. 51, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Елези Синанов 
Миџаит, со седиште вое. Чајле, Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: воденичарски "услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Елези 
Синанов Миџаит. (160) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Тетово, бр. 7152/55 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 467, рег. бр. 467, занает-
чискиот дуќан под фирма: Лимонадџија Кадрију 
Синани Раиф, со седиште во Тетово, Плоштад „М. 

Тито" бр. 44. Предмет на рабогата на дуќанот е. 
правење и продавање на лимонада. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадрију 
Синани Раиф. (161) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Лична карта рег. бр. 13905, серија бр. 0554505, 
издадена од СВР — Куманово на Ејуп Абедин Ису-
фи, Виштица — Куманово. (2431) 

Лична карта рег. бр. 3087, серија бр. 0528617, 
издадена од СВР — Куманово на Руфат Биљал 
Адемовски, ул. „Јане Сандански" бр. 15 — Кума-
ново. - (2432) 

Лична карта рег. бр. 17027, серија бр. 0536172, 
издадена од СВР — Куманово на Ремзије Ибраим 
Бељули, ул. „Б. Кидрич" бр. 59 — Куманово. (2433) 

Лична карта рег. бр. 322, серија бр. 0021043, из-
дадена од СВР — Охрид на Коле Ѓоргиев Биткоски, 
с. Пештани — Охридско. (2434) 

Лична карта рег. бр. 776, серија бр. 078203, из-
дадена од СВР — Битола на Костадина Тодорова 
ѓорѓиева, ул. „Кланичка" бр. 1 — Битола. (3120) 

Лична карта рег. бр. 3278, серија бр. 0533682, 
издадена од СВР — Куманово на Чедомир Трајков 
Тодоровски, ул. „Боро Менков" бр. 12 — Куманово. 

(3121) 
Лична карта рег. бр. 1325, серија бр. 0021835, 

издадена од СВР — Охрид на Петре Јанчев Пет-
рески, с. Коњско — Охридско. (3122) 

Лична карта рег. бр. 7367, серија бр. 0112073, 
издадена од СВР — Дебар на Малиќ Несима Аде-
мовски, с. Броштица — Дебар. (3123) 

Лична карта рег, бр. 4666, серија бр. 0749184, 
издадена од СВР — Кичево на Аника Блажева 
Брдароска, с. Цер — Кичево. (3124) 

Лична карта рег. бр. 1211, серија бр. 0325721, 
издадена од СВР — Титов Велес на Милан Анге-
лов Душков, ул. „Шарска" бр. 27 — Титов Велес. 

(3125) 
Лична карта рег. бр. 775, серија бр. 066910^, 

издадена од СВР — Тетово на Џезми Риза Алија, 
с. Боговиње — Тетовско. 03126) 

Лична карта рег. бр. 3748, серија бр. 0308418, 
издадена од СВР — Штип на Методи Спиров Сми-
лев, с. Судиќ — Штипско. (3127) 

Лична карта рег. бр. 15575, серија бр. 0120276, 
издадена од СВР — Дебар на Ја јо Мемет Крчишта, 
ул. „Бајрам Селими" бр. 1 - Дебар. (3126) 

Лична карта рег. бр. 9309, серија бр. 195020, 
издадена од СВР - Боси л град на Станојко Велич-
ков, с. Росоман — Титоввелешко. (3127) 

Лична карта рег. бр. 6289, серија бр. 0453339, 
издадена од СВР — Струмица на Александар То-
доров Ангеловски, ул. „М. Ацев" бр. 30 — Титов 
Велес. (Ј3128) 

Лична карта рег. бр. 26917, серија бр. 0685270, 
издадена од СВР - Тетово на Микле Блаже Си-
мовски, с. Жилче — Тетовско. (3129) 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

З А В Р Ш Н А С М Е Т К А 

НА КОМУНАЛНАТА БАНКА 82-КБ 2-БИТОЛА (во илјади) 

А к т и в а за 1966 год. П а с и-в^а 

1. Основни средства 4.088 I. Фонд на основните средства . . . . 4.088 
III. Финансиски средства 61.078 III. Обврски спрема државата 154.714 
1У. Работи со државата 175.139 IV. Извори на сред. за финан. на инвестиц. 40.220 
V. Работи по финанс. по инв 41.954 V. Обврски по работа со стопанството . 413.481 

VI. Работи по стопанството 1.229.222 VI. Обврски по работа со банката . . . 869.232 
VII. Работи со банката 470.115 VII. Општ. фонд. и сред. за инвестиции 458.938 
IX. Сомнителни побарувања . ' . . . . 3.315 IX. Посебни општ. фонд. и резерви . . . 35.635 
X. Посебни општ. фондови и резерви . . 4 X. Банчини фондови 65 

XII. Разна актива 2.428 XII. Разна пасива , . . 1.746 
XIV. Чиста добивка 9.224 

Вкупно: 1.987.343 Вкупно: 1.987.343 

Избилансирани ставки 611.540 Избилансирани ставки 611.540 

СМЕТКА НА ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ 

на Комуналната банка 82-КБ-2-Битола (во илјади) 

Р а с х о д и за Ш6 гор. П р и х о д и 

I. Придонеси 610 
II. Редовни расходи 2.000 

III. Посебни расходи 7.512 
IV. Непредвидени расходи — 
V. Чиста добивка 9.224 

Вкупно: 19.346 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
КОМУНАЛНАТА БАНКА, БИТОЛА, ВО 1956 ГОД. 

Периодот на работењето на Банката е сосема 
кус и го опстанува времето од 9 октомври до 31 
декември 1956 година. 

На 31-ХИ-1956 год. Банката користеше кредит 
кај Народната банка на ФНРЈ во висина од дин. 
794,585 (х), а имаше пласирани средства за дин. 
1.163.000 (х). Разлика во пласираните средства од 

I. Редовни приходи 19.341 
III Непредвидени приходи 5 

Вкупно: 19.346 

дин. 368.415 (1х) се од ослободените средства со кои 
Банката располагаше. 

Комуналната банка е следбеник на бив. фили-
јала 853 на Народната банка, која од 8-Х-1956 год. 
престана да работи. Комуналната банка 82-КБ-2 
отпочна со работа под полна своја организација 
согласно на постоеќите прописи. 

Движењето на сметката на загуби и печалби е 
изнесено во прегледот. (53) 
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Врз основа на чл. 82 од Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ" бр. 4/54) и чл 
47 од Статутот на Комуналната банка за Скопска околија, Комуналната банка за Скопска околија - Скопје, ја 
објавува завршната сметка за 1956 година. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА КОМУНАЛНАТА БАНКА ЗА СКОПСКА ОКОЛИЈА - СКОПЈЕ 

за 1956 година 
(во ООО дин.) 

А к т и в а (во ООО дин.) П а с и в а 

A. Основни средства 
Основни средства 87.330 
Исправка на врел. на оси. сред. 42.410 44.920 
Инвестиции во тек 9.733 54.653 

B. Финансиски средства 
Пристигнати вредности . . . 11.295 
Финансиски сред. кај Народ-

ната банка 2,655.485 2.666.780 

В, Краткорочни кредити 
Кредити за обртни средства. . 
Потрошачки кредити . . . . 
Останали краткорочни побару-

вања 

Г. Долгорочни кредити 
Зајмови за инвестиции . . . 
Финансирање за инвестициите 

Д. Останата актива 
Интерни пресметки . . . . . 
Сомнителни побарувања . . 
Разна актива 

3.367.092 
845.909 

455.421 4.668.422 

1.753.190 
34.450 1.787.640 

552.457 
11.930 
90.477 654.864 

9.832.359 

A. Извори на основните 
средства 

Фонд на основните средства 
Финансирање на инвестициите 

во тек 
Б. Сспствени фондови 

на банката 
Резервен фонд 
Останали фондови 

B. Однос со Иар. банка 
Обврски кон Народната банка 

Г. Краткорочни средства 
Жиро и текушти сметки . . . 
Влогови по штедња 
Обврски по работи со државата 

Д. Долгорочни средства 
Средства и фондови од стопан-

ството за инвестиции . . . 
Локални фондови за инвестиции 
Буџ. сред. за финан. инвестиции 
Посебни локални фондови за 

резерва 
Г. Останата пасива 

Интерни пресметки 
Разна пасива 

Е. Финансиски резултат 
Добивка . 

44.920 

9.733 

3.225 
43.965 

1.131.594 
610.011 
439.702 

2.570.367 
2.443 623 

54.384 

41.963 

552.457 
88.930 

54.653 

47.190 

1.628.789 

2.181.307 

5.110.337 

641.387 

168.696 

9.832.35-9 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Новинско-издавачкото претпријатие „Народна 
задруга" — Скопје, го исполни својот производ-
ствен план за 1956 год. 

Весникот „Народна задруга" орган на здруже-
ните организации во Народна Република Македо-
нија е отпечатен во тираж од 277.500 примероци, 
списанието „Земјоделски буквар" во тираж од 
59.500, списанието „Гласник" во тираж од 8.400 при-
мероци, а земјоделска литература е отпечатена во 
тираж од 82.000 примероци, или вкупниот годишен 
тираж од сите изданија изнесува 419.000 приме-
роци. 

Во рамките на ова претпријатие постојат: ан-
гро склад — Скопје, и две книжарници (во Скопје 
и Битола) за продажба на стручно-популарна зем-
јоделска литература, како и секаков вид канце-
лариски и школски материјали, подвижна кино-
книжарница, рекламнопропагандна служба и фото 
сервисна служба. Овие погони служат главно за 
снабдување на ' селскостопанските организации и 
земјоделски стопанства односно задруги со потре-
бен материјал. 

Претпријатието во 1956 година оствари вкупен 
приход од 59,979.808 дин., со остварена добивка од 
484.000 динари. , (153) 
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Б И Л А Н С 
НА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАРОДНА ЗАДРУГА", СКОПЈЕ 

А Е т в в а на ден 31-ХП-1956 година ; Л с и е а 

ч о и о. Си о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка к друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба ^ е ш 

1.269 

2.435 

18.227 

15.041 
97 

484 

В К У П Н О : 37.553 

^ 0 V о. 
а, о Назив на позицијата Износ; 

во ООО ден. 

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 

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 

и б е 

'4.262 

25.000 

Ш 

С, 'Ј' 

6.289 

484 

^ И У П Н О : 37.553 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „3 НОЕМВРИ", ПРИЛЕП 

Аа ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

^ о V 0-0-. о .1азив на позицијата Износ КГ о V р. 
Он.чо Назив на позицијата Износ 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 1,001.048 
2. Инвестиции во тек 7,876.581 
3. Издвоени средства и други инвес -

тициони средства . 2,064.394 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 17,901.688 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 7,600.317 
в. Друга актива — 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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 . г . , . . . 
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 

1,001.048 

2,264.040 

, 2,8X6.581 

23,088 ООО 

В К У П Н О : 31,444.028 В К У П Н О : 

2,214.359 

31,444.028 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „НОВА ТРГОВИЈА", БИТОЛА 

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

' ви о 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основци и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

С Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
Ш, Загуба 

В К У П Н О : 

4 907 

6.734 

200.684 

79.560 
8.552 

48 

300.488 

^ о V О. 0- чо Назив на позицијата Износ ^ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 4.907 
2. Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции -
3. Разни фондови 8.937 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите -
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите в -
Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 205.048 
7. Фонд на обртните средства . . . . -
8. Пасивни временски разграничувања 99 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 71.637 
10. Друга пасива 9.850 

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

В К У П Н О : 300.488 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДСКОТО МОЛЕРО-ФАРБАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЗОГРАФ", СКОПЈЕ 

а на дев 31-ХП-1956 година П а с и в а 

о О, Си чз Назив жа позицијата Износ 
во ООО дин. 

х о V О. 04 О Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства \ 

4 Вкупни обртни средства . . . . 

B. Средства во пресметка и друга 

9. Купувачи и други побарувања . 
9. Друга актива 

Г. Финансиски резултат 

Т. Распоредена добивка 
Загуба 

В К У П Н О : 

154 

9.371 

1.489 

6.703 
109 

7.579 

25.405 

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 : 

154 

9.499 

2.909 

1.388 
3.876 

7.579 

25.405 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието „Зограф", е специјализирано 
претпријатие за извршување услуги на молеро-
фарбарските и фирмописачките работи на сите 
градежни објекти што се изведуваат во градеж-
ништвото, и врши услуги на целото население. 

Претпријатието со своето послување во 1956 
година оствари бруто продукт од 43,148.883 дин., и 
реализира добивка од 7,579Д60 дин. 

Со ова својот задаток претпријатието во ра-
ботната 1956 год. наполно го изврши. 

Сите обврски спрема општествената заедница, 
што произлегуваат од остварената добивка се 
уплатени навреме. в (163) 

Б И Л А Н С 

НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ФУРНАЏИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАПРЕДОК", ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

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

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

се о 
си о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

1.218 

1.019 

5.250 

2.845 

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 финансираше 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 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата . . . . . . 

1.218 

907 

1.360 
358 

1.899 
1.995 

2.845 

ВКУПНО: 10.542 В К У П Н О : 10.542 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Занаетчиското фурнаџиско претпријатие „На-
предок" — Ѓорче Петров, производствениот план 
за 1956 год. го исполни со 1 0 0 и реализира про-
мет од 54,623.618 дин. 

По одбивање на сите материјални трошоци И 
обврски спрема општествената заедница успеа да 
оствари добивка од дин. 2,845.241. 

Од финансовиот резултат се гледа дека овој 
колектив се залагаше во својата работа и придоне-
се да се оствари оваа добивка, која спрема по-
стојните прописи е распределена. . Ј152) 
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, ? Б И Л А Н С 
НА ГРАДСКОТО ГРАДЕЖНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИГРАП" - БИТОЛА 

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

- м- о ' V О. си о 
Назив на позицијата 

1 гг 
Износ 
ООО во дин. 

А. Основни и издвоени средства 

Л,)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 : 

1509 

1.902 

11.154 

13 673 
242 

685 

32.165 

и: о V (X Си \о . Назив на позицијата 

В К У П Н О : 

И -шос 
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 обртни 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 

4.509 

2.113 

9 292 

75 

12 786 
2.705 

685 

32.165 

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

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

Л 8 " ' О, о 
Назив на позицијата Износ 

јВо 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 . 
в' Друга актива 

'Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
В. Загуба 

В К У П Н О : 

4.232 

8.019 

37.068 

16.964 

42.773 

109.056 

^ сГ 
о ^ Оц о Назив на позицијата 

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 ДРУ1Ј пасива 

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

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

В К У П Н О : 

Износ 
во ООО дин. 

4.232 

9.976 

32.048 

20.027 

42.773 

109.056 



14-Х1-1957 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Стр. а -- Брг/31 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ФИЛМОВИ 

„МАКЕДОНИЈА", СКОПЈЕ, ВО 1956 ГОДИНА 

Во 1956 год. претпријатието набави вкупно 33 
играни долгометражни филмови и 23 краткоме-
тражни документарни филмови. Од бројот на дол-
гометражните. филмови отпаѓа 28 на страни др-
жави и 5 домашни. Страните филмови се набаве-
ни од следните земји: САД 17, Италија 5, Фран-
цуска 1, СССР 3 и Бугарија 2. 

Со овој број на филмови претпријатието оства-
ри реализација од 220.465.000 динари или Ѕо про-
цент 110%. 

Остварениот нето приход од 70,415.000 динари 
претпријатието го распореди 100% и тоа: матери-
јални трошоци 25%, амортизација 1,10%, камата на 
основните средства 0,40%?, плати со - придонеси 
9.50% и добивка 64%. 

Сите обврски на претпријатието спрема оп-
штествената заедница што произлегуваат од до-
бивката се измирени во целост и во законскиот 
срок. (118) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПТТ СООБРАЌАЈ, СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

^ о 
Си о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 1.227.764 
2. Инвестиции во тек 130.997 
3. Издвоени средства и други инвес-

тициони средства . . . . . . . 231.291 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 116.891 

B. Средства во пресметка и друга 

5. Купувачи и други побарувања . . 43.647 
6. Друга актива 45.072 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 266.531 
8. Загуба — 

В К У П Н О : 2.062.193 

о и О, рц о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 1.172.477 
2. Долгорочен кредит за довршените 

инвестиции 55.287 
3. Разни фондови 275.322 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње на инвестициите . . . . . . . - . 
5. Други извори за финансирање на 

инвестициите 130.997 
Б. Извори на обртните средства 

6. Банќа — кредит за обртни средства 88.482 
7. Фонд на обртните средства 
8. Пасивни временски разграничувања 3.709 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 50.715 
10. Друга пасива 18.673 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 266.531 
12. Покритие на загубата -

В К У П Н О : 2.062.193 . 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПТТ СООБРАЌ,АЈ,. 

СКОПЈЕ, ВО 1956 ГОДИНА 

Во 1956 г. планот на ПТТ услуги е извршен со 
107,3%,а планот на ПТТ приходи со 105%. 

Основните средства се зголемени со 10%. 

Сите обврски на претпријатието спрема опште-
ствената заедница, што произлегуваат" од добивката 
се измирени во законскиот срок. Д31) 

ф 



Стр. д - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК ЌА ИРМ 14-Х1-1951! 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТАРИЦИ „ЖИТО-ИСХРАНА" - КОЧАНИ 

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

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

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

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

В К У П Н О : 

26.973 
10,080 

8.527 

120.732 

82.399 

12.402 

261,113 

о V Си Си чо 
Назив на позицијата 

В К У П Н О : 

Износ 
во С00 дин. 

А. Извори на основните и издвоени!% 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 
В. Извори на обртните средства 

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

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

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

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

26.973 

15.405 

10.080 

127.362 

68.891 

12.402 

261,113 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ДРВНИОТ КОМБИНАТ „КАРАОРМАН", СТРУГА 

на ден 31-ХИ-1955 година , 

о V О. си о 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

за инвестиции 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

25.950 

1.706 

35.270 

3.823 
312 

4,010 

В К У П Н О : 71.071 

О V о, Си о Назив на позицијата 

П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

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

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

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 
И. Добивка . . . . 
12. Покритие на загубата 

15.250 

4.000 
1.980 

6.700 

19.690 

832 

11.021 
7.588 

4.010 

В К У П Н О : 71.071 



с л у ж е а БЕСНИК МА Ш Стр. б - Вр. 31 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието дрвни комбинат „Караорман" 
— Струга, е основано од ОНО — Охрид и отпочна 
со работа на 1-1-1955 год. со преземените средства 
од бившото Индустриско претпријатие ,Д мај" — 
во ликвидација — Струга. Доделените основни 
средства главно беа уште од порано во голем дел 
амортизирани, а обртните средства — почетниот 
кредит беше доделен во недоволен износ. Поради 

тоа претпријатието се судруваше во текот на по-
одувањето со доста тешкотии. 

Со суровини за пиланата се снабдување од 
експлоатационото подрачје на шумата Јабланица ц 
Караорман, а делум и со откуп на ореови и други 
трупци од теренот. 

Планот на производството и реализацијата не 
е во целост исполнет, кое се должи на повеќе при-
чини. 

И покрај разните тешкотии и слабите средства 
за работа претпријатието поглувањето го заврши 
успешно. (127) 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА МЕЃУНАРОДНА ШПЕ ДИТЕРСКА СЛУЖБА „ТРАНСЈУГ", СКОПЈЕ 

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

5 о. Назив на позицијата о. о 
Износ 

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

во ООО дин. 
9 

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

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

тициони средства 

1.693 средства 
1. Фонд на основните средства . . 1.693 

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

тициони средства 2,819 

2. Долгорочен кредит за довршените 
инвестиции 

3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

2.803 

В. Обртни средства 
ње на инвестициите 

5. Други' извори за финансирање на 
-

4. Вкупни обртни средства . . . . 2.529 инвестициите 
В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

-

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

20.988 ' 
10.843 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

1.092 

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

10. Друга пасива . . . 
16.834 
16.450 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

17.088 

В К У П Н О : 55.960 В К У П Н О : 55.960 

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

1956 ГОДИНА 

Претпријатието самостојно работи од 1951 го-
дина. Дејноста на претпријатието е меѓународна 
шпедиција. Врши услуги од меѓународен карактер, 
како во земјата така исто и во странство на сите 
увозни и извозни претпријатија. Покрај ова, прет-
пријатието се занимава и со локална шпедиција, 
вршејќи услуги од таа дејност. 

Организационо претпријатието има седиште во 
Скопје, а испостави во Гевгелија и Битола, како и 
претставништва во Белград и слободната Југосло-
венска зона во Солун. Во текот на 1956 год. деј-

носта на претпријатието е зголемена. Со тоа се 
наголеми и бројот на службениците во однос на 
минатата година. Во текот на работната година 
претпријатието има користено во извесен период 
дополнителен кредит во висина од 5,000.000 динари, 
а на крајот на годината нема користен кредит. 

Во текот на 1956 год. претпријатието работеше 
активно и има остварено добивка во износ од 
17,088.000 динари. 

За поуспешно обавување на услугите што ги 
врши, претпријатието има свои деловни врски со 
сите земји во Европа, и во други земји. 

Основните средства ги користи спрема укажа-
ната потреба и организационо е добро поставено. 

(154) 



Стр, 10 - Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 14-Х1-1057 

Б И Л А Н С 
НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИ ЈАТИЕ „ЖИТО ЛЕБ" - КУМАНОВО 

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

5 си Назив на позицијата Си о 
Износ 

но ООО дин. 5 а. Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 1.005 
2. Инвестиции во тек -
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 342 

Б. Обртни средства 
1 

4. Вкупни обртни средства . . . . 2.727 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 365 

Ѓ. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка -
8. Загуба -

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 1.005 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции — 
3. Разни фондови 450 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции — 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции — 
Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 1.363 
7. Фонд на обртните средства . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања — 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 1.591 
10. Друга пасива 30 

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

В К У П Н О : 4.439 В К У П Н О : 4.439 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВ. ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РАСТУРАЊЕ НА ПЕЧАТ И КНИЖАРСТВО „КУЛТУРА", 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. 5 о. Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 515 
2. Инвестиции во тек — 
3. Издвоени средства и други инвес-

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 705 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 1.573 

Г. Финансиски резултат 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 515 
2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Разни фондови 1.995 
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 7.800 
7. Фонд на обртните средства . . . . -
8. Пасивни временски разграничувања -

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 1.572 
10. Друга пасива -

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 185 
12. Покритие на загубата -

В К У П Н О : 12.067 В К У П Н О : 12.067 



14-Х1-1957 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Стр. а -- Брг/31 

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

БР1ТОЛА, ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1951 година со 
дејност растурање на печат-весиици, списанија и 
периодични изданија, како и продажба на канце-
лариски и школски материјали, литература и учеб-
ници. 

Во 1952—1955 претпријатието послушаше рента-
билно. 

Планираниот промет во износ од 40.000.003 ди-
нари за 1956 год е остварен и зголемен за 3,455.275 
динари, што во проценти изнесува 108,61%?. 

Со својата работа претпријатието оствари до-
бивка од 185.032 динари. 

Сите обврски на претпријатието спрема заед-
ницата, како и оние што произлег.уваат од распо-
делбата р а добивката во целост сз изливни т вз 
законскиот срок. (138) 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОЛОНИЈАЛ „СНАБДИТЕЛ", СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1956 година П а с и в а 

Ѕ 8. Назив на позицијата Си о 

А. Основни и издвоени средства 

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

тициони средства 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка . . 
8. Загуба ^ л ф џ ш ш ш л 

В К У П Н О : 

Износ 
во ООО дин. 

В. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

6.267 

7.504 

51.435 

69.183 
1,092 

165.481 

^ о 
X о. Си о Назив на позицијата 

В К У П Н О : 

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 

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 

6.267 

6.620 

92.000 

60.594 

165.481 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието за колонијал „Снабдител" — 
Скопје, имаше планирано 500.000.000 дин., а оства-
ри 520.000.000 динари или планот го исполни со 
104%?. Остварениот вкупен приход во износ од 
27,823.042 дин. е распределен на: платен фонд 
10,067.603 дин., фондови 4,938.000 дин., материјални 

трошоци 6.375.000 дин. и обврска спрема опште-
ствената заедница 6,442.439 дин. 

През годината претпријатието работеше со точ-
но пресметката разлика на цената, која беше нуж-
на за покривање на горе наведените трошоци, во-
дејќи сметка да не се создава добивка за сметка 
на потрошувачите, бидејќи тргуваме со артикли за 
секојдневни животни п еби. 
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НА СТОВАРИШТЕТО НА ПИВО 
А к т и в а 

5 а Назив на позицијата Он о 

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 

Б И Л А Н С 
И ЛЕД НА ПАРНАТА ПИВАРА 
на ден 31-ХП-1956 година 

„СКОПЈЕ" - КУМАНОВО 
П а с и в а 

Износ 
во ООО дин. 

В К У П Н О : 

129 

390 

1.015 

418 
40 

251 

2.243 

ч о 0Ј О, а. о 
Назив на позицијата 

В К У П Н О : 

Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основниве 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 

129 

431 

1.432 

251 

2.243 

Б И Л А Н С 
НА ГРАДСКОТО ЗАНАЕТЧИСКО КОМБИНОВАНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОГРЕС", ШТИП 

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

2 Ѕ, Назив на позицијата о. о 
Износ 

во ООО дин. 5 2, Назив на позицијата Оч о 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Фонд на основните средства . . 3.463 

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

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

3. Издвоени средства и други инвес-
2.921 

инвестиции - . 

тициони средства 2.921 3. Разни фондови 3.055 
4. Долгорочен кредит за финансира-

В. Обртни средства 
ње на инвестициите -

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 
4. Вкупни обртни средства . . . . 4.714 инвестициите . -

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 9.871 

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

5. Купувачи и други побарувања . . 5.394 
8. Пасивни временски разграничувања -

5. Купувачи и други побарувања . . 5.394 
8. Пасивни временски разграничувања 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 324 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 8 

7. Распоредена добивка 1.150 Г. Финансиски резултат 
1.150 11. Добивка 1.150 

12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 17.871 В К У П Н О : 17.871 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието „Прогрес" е основано во 1948 
година и работи со следните погони: браварски, ли-
марски, леарски, водоинсталатерски, коларски, 
елекаро-инсталатерски, прецизна м^ паника, вин-
кловање на мотори и поправка на радио апарати. 

Во текот на годината претпријатието послуваше 
со успех. Тоа успеа со своите квалитетни занает-
чиски услуги да се афирмира и во другите места 
на Штипска околија. За успехот во работата на 
претпријатието покажува и постигнатиот финан-
сиски резултат во текот на 1956 година. (Ј57) 

Б И Л А Н С 

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО ГРАДЕЖНИ И ОГРЕВНИ МАТЕРИЈАЛИ НА 

МАЛО и ГОЛЕМО „ЈАВОР", БИТОЛА 

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

Ѕ а. Назив на позицијата си о 
Изжос 

во ООО дин. 2 Назив на позицијата Си о 
Износ 

во ООО дин. 

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

1. Основни средства . . . . Ј . . 5.571 средства 
3.625 2. Инвестиции во тек 12 1. Фонд на основните средства . . 3.625 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 

3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции — 

тициони средства 7.845 3. Разни фондови . 
4. Долгорочен кредит за финансира-

8003 

В. Обртни средства 
ње на инвестициите 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . 37.409 инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

1.959 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 43.430 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . — 

10.520 
8. Пасивни временски разграничувања -

5. Купувачи и други побарувана . . 10.520 
В. Извори на средствата во пре-Друга актива 4.574' В. Извори на средствата во пре-Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и друѓи обврски . . 7.274 . 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 1.640 

7. Распоредена добивка 155 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба И. Добивка 
12. Покритие на загубата 

155 

В К У П Н О : 66.086 В К У П Н О : 66.086 

ИЗВОД ОД ИЗВЕДИ 
ВО 1956 

Трговското претпријатие „Јавор" — Битола, 
заедно со своите 8 дуќани, во текот на 1956 год. го 
исполни планот на прометот со 108%, остварувајќи 
при тоа вкупен приход од дин. 16,437.139. 

Во текот на 1956 год. во претпријатието беа 
запослени просечно 35 работници — службеници, 
чии платен фонд, заедно со придонесот за социјал-

АЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ГОДИНА 

но осигурување, придонесот за станбена изградба 
и придонесот на буџетите од платите изнесуваше 
дин. 7,2-79.090. 

Во текот на 1953 год. претпријатието наполно 
ја исполни својата задача со снабдување потро-
шувачите со огревни материјали од градот Битола. 

(157) 
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Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО ОТПАДОЦИ „ ОТПАД" - БИТОЛА 

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

о а Назив на позицијата си о 
Износ 

во ООО дин. 5 о. Назив на позицијата 
СИ О 

Износ 
во ООО дин. 

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

1. Основни средства 1.632 средства 
1.632 

2. Инвестиции во тек 1. Фонд на основните средства . . 1.632 
2. Инвестиции во тек — 

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

3. Издвоени средства и други инвес-
3.655 

инвестиции -

тициони средства 3.655 3. Разни фондови 3.593 
4. Долгорочен кредит за финансира-

В. Обртни средства 
ње на инвестициите — 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 9.425 инвестициите - -

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 8.000 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 1.290 

Купувачи и други побарувања . . 6.098 
8. Пасивни временски разграничувања — 

5. Купувачи и други побарувања . . 6.098 
В. Извори на средствата во пре-

б. Друга актива ' 
В. Извори на средствата во пре-

б. Друга актива ' 
В. Извори на средствата во пре-

Друга актива ' сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 6.295 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива -

7. Распоредена добивка 2.501 Г. Финансиски резултат 

8. , И. Добивка 2.501 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 23.311 В К У П Н О : 23.311 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СНАБДИТЕЛ" 

на ден 31-ХП-1956 година 
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

П а с и в а 

I) О О. о о 
Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

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

стициони 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 . . . . , 

907 

1.003 

10.559 

548 
269 

В К У П Н О : 13.286 

Ч о о ех ех 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 инвестиции 
5. Други извори за финансирање на 

инвестицииве 
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 

683 

1.025 

224 

9.198 

35 

2.121 

В К У П Н О : 13.286 



14-Х1-Ш? СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

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

ЃОРЧЕ' ПЕТРОВ, ВО 1956 ГОДИНА 

Формирањето на дирекцијата која раководеше 
со послувањето на пет припоени бивши самостојни 
трговски дуќани го оправда своето постоење и по-
кажаниот финансиски резултат за 1956 година е 
задоволителен. 

Стр. 15 - Бр. 31 

Планот на реализацијата е натфрлен со 10%, 
иако се послуваше со исти обртни средства како и 
во 1955 год. и со ист број на продавници. 

Горните резултати се постигнати со минимален 
број на работници,. кој број изразен во просек из-
несува 13,4, од кои 9,4 би отпаднале на продавни-
ците, а на дирекцијата доаѓа 4. 

Претпријатието изгради нов дуќан во сопствена 
режија и во краток срок. (139)4 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП И ПРЕРАБОТКА НА ЖИТАРИЦИ, ОРИЗ И ГРАВ 

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

о о, Назив на позицијата Оц о 
Иѕнос 

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

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

1. Основни средства 289.778 
средства 

289.778 
15.619 1. Фонд на основните средства . . 289.778 

2. Инвестиции во тек 15.619 1. Фонд на основните средства . . 2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инве- инвестиции -

. стициони средства 122.870 3. Разни фондови 116.211 
4. Долгорочен кредит за финЈлсира-

15.619 
Б. Обртни средства 

ње на инвестиции 15.619 
Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 67.114 
инвестицииве ^ . : . 

В. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка н друга б. Банка — кредит за обртни средства 605.566 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . — актива 
8. Пасивни временски разграничувања 1 

5. Купувачи и други побарувала . . 214 693 В. Извори на средствата во пре-
б. Друга актива 389.076 сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 19.416 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 52.560 

7. Распоредена добивка Г. Финансиски резултат 7. Распоредена добивка 74.125 
Г. Финансиски резултат 

8. Загуба 11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

74,125 

В К У П Н О : 1.173.275 В К У П Н О : 1.173.275 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1956 ГОДИНА 

Претпријатието за откуп и промет и преработка 
на житарици, ориз и грав „Житофонд" — Скопје 
е основано од 25-УШ-1954 год., и од оваа дата па 
се до 31-У1-1956 год. работеше под фирма Дирек-
ција на „Житофонд" за НР Македонија — Скопје. 
Од 1-ГУ-1956 год. со решението на Окружниот сто-
пански суд во Скопје, бр. 1903/1956 год. е прере-
гистрирано под фирма: Претпријатие за откуп и 
промет со житарици, ориз и грав „Жигофонд", со 
седиште во Скопје. 

Предмет на послувањето на претпријатието е: 
трговија, откуп и преработка на житарици, ориз и 

грав. Во својот состав има 3 млина со капацитет од 
90 тони за 24 саата и една фабрика за преработка 
на оризова арпа со капацитет од 40 тони за 24 
саата. 

Навреме беа снабдени со суровини млиновите 
и љуштарата за полно искористување на нивните 
капацитети. Во тоа се постигнати видни резултати. 
Воопшто не доаѓаше^ во прашање недостиг на хра-
на или пак застој во погоните поради немање на 
суровини. 

Во текот на 1956 год. е остварена добивка во 
износ од 74,124.872 дин. Добивката е распределена 
спрема постојните законски прописи. 

Обврските спрема општествената заедница се 
исполнети во целост, (136) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПОПРАВКА НА АВТОМОБИЛИ „АУТОРЕМОНТ" - БИТОЛА 

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

2 о. Назив на позицијата Си о 
Износ 

во ООО дин. Ѕ о, Назив на позицијата Си \о 
Износ 

во ООО дин. 

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

46.500 
средства 

46.500 
1. Фонд на основните средства . . 40.280 1.015 
1. Фонд на основните средства . . 40.280 2. Инвестиции во тек 1.015 
1. Фонд на основните средства . . 

2. Инвестиции во тек 1.015 2. Долгорочен кредит за довршените 
3. Издвоени средства и други инвес- инвестиции . 6.220 

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

ње на инвестициите 

6.716 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање на 

4. Вкупни обртни средства . . . . 230 
инвестициите 

Б. Извори на обртните средства 

1.015 
4. Вкупни обртни средства . . . . 230 

инвестициите 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 9.000 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . . 

8. Пасивни временски разграничувања 50 
5. Купувачи и други побарувања . . 7.748 В. Извори на средствата во пре-5. Купувачи и други побарувања . . 

7.887 
В. Извори на средствата во пре-

7.887 
В. Извори на средствата во пре-

7.887 сметка и друга пасива 
9, Добавувачи и други обврски . . . 5.248 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 209 

7. Распоредена добивка 5.435 Г. Финансиски резултат 

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

5.435 

В К У П Н О : 74.173 В К У П Н О : 74.173 

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

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

2 о. Назив на позицијата си о 
Износ 

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

во ООО дин. 

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

10.650 средства 
1. Основни средства 10.650 средства 

8.034 1. Основни средства 
1. Фонд на основните средства . . 8.034 

2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции 2.616 

за инвестиции 3.863 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 

4.458 

В. Обртни средства б. Други извори за финансирање ни-

в, Извори на обртните средства 

— 

4. Вкупни обртни средства . . . . 8.282 
в, Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 8 776 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . -

3.991 
8. Пасивни временски разграничувања — 

5. Купувачи и други побарувања . . 3.991 
В. Извори на средствата во пре-5. Купувачи и други побарувања . . 

85 В. Извори на средствата во пре-
в. Друга актива 85 

сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 2.431 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 556 

7. Распоредена добивка 3.826 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 3.826 
12. Покритие на загубава -

В К У П Н О : 30.697 В К У П Н О : 30.697 
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Лична карта рег. бр. 25907, серија бр. 0123859, 
издадена од СВР — Битола на Спасе С. Стојчев-
ски, ул. „Козара" бр. 8 — Битола. (3131) 

Лична карта рег. бр. 31115, серија бр. 0101936, 
издадена од СВР — Битола на Јуца Мерела, ул. 
„К. Јосифовски" бр. 38 — Битола. (3132) 

Лична карта рег. бр. 3209, серија бр. 0007487, 
издадена од ОВР — Битола на Алексо^ В. Јованов-
ски, с. Оптичари — Битола. (13133) 

Лична карта рег. бр. 14364, издадена од ОВР — 
Битола на Никола Ѓорев Димоски, с. Крушеани — 
Прилеп. (3134) 

Лична карта рег. бр. 9329, серија бр. 049709, 
издадена од ОВР — Кавадарци на Јордан Наков 
Исаков, с. Страгово — Кавадарци. (3135) 

Лична карта рег. бр. 1442, серија бр. 0475464, 
издадена од ОВР — Струмица на Борис Атанасов 
Трајков, с. Василево — Струмица. (3136) 

Лична карт^ рег. бр. 988, серија бр. 0453508, 
издадена од ОВР — Струмица на Харалампи Ва-
силев Чакаларов, службеник при ПТТ — Стру-
мица. (13137) 

Лична карта рег. бр. 2545, издадена од Спѓ -
Битола на Мила Јанкуловска, ул. „Охридска" бр. 
136 - Битола. (3138) 

Лична карта рег. бр. 2235, серија бр. 0342745, 
издадена од ОВР — Титов Велес на Тодос Јованов 
Каранфиловски, с. Иванковци — Титоввелешко. 

(3139) 
Лична карта рег. бр. 10738, серија бр. 0498518, 

издадена од ОВР — Кавадарци на Цандо Колев 
Тасков, с. Ваташа — Кавадарци. (3140) 

Лична карта рег. бр. 9810, издадена од СВР — 
Демир Хисар на Методи Ј. Махриевски, ул. ,,В. 
Талевски" бр. 16 - Битола. (3141) 

Лична карта рег. бр. 13867, серија бр. 0118577, 
издадена од ОВР - Дебар на Јорданка Рафева Јо-
сифовска, ул. „29 ноември" бр. 3 - Дебар. 03142) 

Лична карта рег. бр. 8970, серија бр. 0Л3826, 
издадена од СВР - Гевгелија на Дељо Андонов 
Љушев, с. Богданци - Гевгелија. (3143) 

Лична карта рег. бр. 2383, серија бр. 0055094, 
издадена од СВР - Берово на Стојан Игнатов 
Митринеки, ул. „М. Тито" бр. 24 - Пехчево. (3144) 

Лична карта рег. бр. 305, издадена од ОВР — 
Прилеп на Ленка Ремко Апостолска, ул. ,,Цане 
Илиоски" бр. 68 - Прилеп. (3145) 

Лична карта рег. бр. 15149, на Ристо Павлов 
Мавчев, с. Славеј -ч Прилеп. 03146 

Лична карта рег. бр, 6131, серија бр. 0750649, 
издадена од ОВР — Кичево на Иван Илиев Или-
евски, ул. „М. Тито" бр. 38 - Кичево. (3148) 

Лична карта рег. бр. 15501, серија бр. 0335919, 
издадена од ОВР — Титов Велес на Панче Манчев 
Купев, ул. „Јане Сандански" бр. 69 — Титов Велес. 

Лична карта рег. бр. 8893, серија бр. 0668215, 
издадена од ОВР — Тетово на Марко Мисаил Нес-
торовски, с. Брвеница — Тетовско. (3150) 

Лична карта рег. бр. 15484, серија бр. 0677482, 
издадена од СВР — Тетово на Ќамил Осман Зе-
нуни, с. Горно Седларци - Тетовско. (13151) 

Лична карта рег. бр. 5269, серија бр. 0293485, 
издадена од СВР Штип на Јусуф Абазов Мусовски, 
ул. „Тодор Чучков" бр. 7 - Штипско. (3152) 

Лична карта рег. бр. 1571, серија^ бр. 0666901, 
издадена од СВР - Тетово на Мустафа Шаип Беа-
дини, с. Раковец — Тетовско. (3153) 

Лична карта рег. бр. 5700, серија бр. 0038411, 
издадена од ОВР - Струга на Билал Абдула Би-
лали, с. Делогожда - Струга. (3154) 

Лична карта рег. бр. 8145, серија бр. 0040856, 
издадена од СВР - Струга на Бесим Ѓ. Реџепоски, 
с. Долно Татеши - Струга. (3155) 

Лична карта рег. бр. 16428, серија бр. 0049139, 
издадена од ОВР - Струга на Шабан Ајрула Ко-
џаџик^ с. Делогожда - Струга. 03156) 

Лична карта рег. бр. 1388, серија бр. 0018286, 
издадена од СВР — Прилеп на Трајко Митрев Ман-
чески, с. Бешиште - Прилеп. (3157) 

Лична карта рег. бр. 44, серија бр. 0016754, 
издадена од ОВР — Прилеп на Стојко Дончев Ва-
лавачковски, с. Бешиште — Прилеп. (3158) 

Лична карта рег. бр. 7879, серија бр. 0387452, 
издадена од СВР - Битола на Цветанка Бунева, 
ул. „Ленинова" бр. 57 — Битола. (3159) 

Лична карта рег. бр. 21450, серија бр. 0536770, 
издадена од СВР — Куманово на Томислав Лаза-
ров Пешевски, ул. „Народ. Револуција" бр. 18 -
Куманово. (ЈЗ160) 

Лична карта рег. бр. 9730, серија бр. 0042441, 
издадена од СВР — Струга на Рамис Дилавер Аса-
носки, с. Делогожда — Струга. (3161) 

Лична карта рег. бр. 10971, серија бр. 0669745, 
издадена од СВР — Тетово на Ратка Столе Ди-
мовска, е. Лешок — Тетовско. (3162) 

Лична карта рег. бр. 25192, серија бр. 0684131, 
издадена од, СВР — Тетово на Џафер Хазби Јону-
зи, с. Теарце — Тетовско. (3163) 

Лична карта рег. бр. 3475, серија бр. 0308001, 
издадена од СВР — Штип на Мирко Крало ѓор-
ѓиев, с. Вртешка — Штипско. 03164) 

Лична карта рег. бр. 6087, серија бр, 0458835, 
издадена од СВР — Струмица' на Коста ѓорѓиев 
Пеев, ул. „Стиф Наумов" бр. 14 — Струмица. (3165) 

Лична карта рег. бр. 16126, серија бр. 03544, 
издадена од СВР — Титов Велес на Ордан Стојанов 
Сарагиновски, ул. „Мирка Гинева" бр. 2 — Титов 
Велес. 03166) 

Лична карта рег. бр. 5199, серија бр. 0097909, 
издадена од ОВР — Крива Паланка на Јашар Зул-
фичаров Салимов, ул. „Единство" бр. 5 — Кр. Па-
ланка. (3167) 

Лична карта рег. бр. 8970, серија бр. 0664680, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Благоја 
Боризов Димчовски, с. Луке — Кр. Паланка. 03168) 

Лична карта рег. бр. 7198, серија бр. 0038708, 
издадена од ОВР — Куманово на Сарка Наскова 
Ѓоневска, с. Огут — Кр. Паланка. (3169) 

. Лична карта рег. бр, 7279, серија бр. 0638794, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Стамен 
Петрушов Тодосовски, с. Одрено — Кр. Паланка. 

(3170) 
Лична карта рег. бр. 22225, серија бр. 0538043, 

издадена од СВР — Куманово на Иван Стојана 
Илиќ, ул. „Кирил и Методи" бр. 1а — Куманово. 

(3171) 
Лична карта рег. бр. 894, серија бр. 3640857, 

издадена од СВР — Бор на Владо Петро Јовано-
виќ, с. Тромеѓа Куманово. (3172) 
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Лична карта рег. бр. 9624, серија бр. 0334219, 
издадена од ОВР — Титов Велес на Мирче Ѓор-
ѓиев Чакалов, ул. „Благој Ѓорев" бр. 67 — Титов 
Велес. ' (3173) 

Лична карта рег. бр. 9628, серија бр. 0334258, 
издадена од ОВР — Титов Велес на Елена ѓорѓи 
(Миладинова) Чакалова, ул. ,,Вл. Ѓорев" бр. 67 — 
Титов Велес. (3174) 

Лична карта рег. бр. 15251, серија бр. 0500902, 
издадена од ОВР — Кавадарци на Дана Зарова 
Трајкова, е. Дабиште — Кавадарци. (3175) 

Лична карта рег. бр. 203, серија бр. 0428713, 
издадена од ОВР — Гевгелија на Благој Симеонов 
Пејов, с. Пирава — Гевгелија. (3176) 

Лична карта рег. бр. 22819, серија бр. 0794366, 
издадена од СВР — Тетово на Даут Меџит Абди, 
с. Новаќе . - Тетовско. ^ (3177) 

Лична карта рег. бр. 6242, серија бр. 0789216, 
издадена од СВР — Тетово на Рухиде Халил Би-
лали, ул. „Бр. Миладинови" бр. 165 — Тетово. 

(3178) 
Лична карта рег. бр. 9812, серија бр. 0683631, 

издадена од СВР — Тетово на Лазо Коце Мило-
шевски, е. Вратница — Тетовско. (13179) 

Лична карта рег. бр. 20183 серија бр. 0716793, 
издадена од СВР — Гостивар на Меџеди Берзата 
Алили, с. Ломница — Тетовско. (3180) 

Лична карта рег. бр. 3136, серија бр. 0699346, 
издадена од ОВР — Гостивар на Ќамил Алил Изе-
ири, с. Речане — Гостивар. (3181) 

Лична карта рег. бр. 2797, серија бр. 0547304, 
издадена од СВР — Кратово на Павлина Димитри 
Баева, Кратово. (3182) 

Лична карта рег. бр. 2418, серија бр. 0212485, 
издадена од СВР — Охрид на Селуш Мехмед Ри-
фат, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 30 - Охрид. 03183) 

Лична карта рег. бр. 3287, серија бр. 0209837, 
издадена од СВР — Охрид на Сируре Фехим (Сел-
ман) Рифат, ул. ,,Иво Рибар — Лола" бр. 30 — 
Охрид. (3184). 

Лична карта рег. бр. 9482, серија бр. 0214096, 
издадена од СВР — Охрид на Љубе Китев Шулев-
ски, с. Оздолени — Охридско. - (3185) 

Лична карта рег. бр. 54738, серија бр. 0038985, 
издадена од СВР — Скопје.на Димитар Ристо Ми-
шев, Скопје. (Ј2872) 

Лична карта рег. бр. 26842, серија бр. 0023749, 
издадена од СВР — Скопје на Предраг Стојан Ан-
геловски, Скопје. (3029) 

Лична карта рег. бр. 57193, серија бр. 0041059, 
издадена од СВР — Скопје на Фазли Ајриз Сеиди, 
Скопје. (3030) 

Лична карта рег. бр. 420, серија бр. 0172120, 
издадена од ОВР — Скопје на Зденка Хериберт 
Фајфер, Скопје. (3031) 

Лична карта рег. бр. 14815, серија бр. 0011751, 
издадена од СВР — Скопје на Клара Стеван (Ин-
да) Михајловска, Скопје. (3032) 

Лична карта рег. бр. 60679, серија бр. 0047686, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан ѓорѓи Ча-
каров, Скопје. (3034) 

Лична карта рег. бр. 29736, серија бр. 0029150, 
издадена од СВР — Скопје на Антон Трајан Пе-
трушевски, Скопје. (3035) 

Лична карта рег. бр. ^1248, серија бр. 0621028,̂  
издадена од СВР — Скопје на Дуко Димитар Цвет-
ковски, Скопје. (Ј3036) 

Лична карта рег. бр. 50984, серија бр. 0036011, 
издадена од СВР — Скопје на Ѓулдана Мемед 
Ибраим Усеин, Скопје. (3037) 

Лична карта рег. бр. 53284, серија бр. 0036496, 
издадена од СВР — Скопје на Коста Е. Иванов, 
Скопје. (3038) 

Лична карта рег. бр. 70931, серија бр. 0302585, 
издадена од СВР — Скопје на Благоја Тодор Пе-
чевски, Скопје. (3034) 

Лична карта рег. бр. 22905, издадена од СВР — 
Скопје на Александар Ѓорѓе Гроздановски, Скопје. 

03040) 
Лична карта рег. бр. 14204, серија бр. 0018399, 

издадена од СВР — Скопје на Јанко Пане Стој-
ковски, Скопје. (3041) 

Лична карта рег. бр. 13887, серија бр. 0016809, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан Блажо Ми-
тревски, Скопје. (3042) 

Лична карта рег. бр. 33077, серија бр. 0032735, 
издадена од СВР — Скопје на ѓорѓи Николов Та-
рановски, Скопје. (3043) 

Лична карта рег. бр. 18847, серија бр. 0065439, 
'Издадена од СВР — Скопје на Радмила Владислав 
(Павловиќ) Крстиќ, Скопје. (3044) 

Лична карта рег. бр. 93473, серија бр. 0609371, 
издадена од ОВР ;— Скопје на Томислав Алексан-
дар Петрушевски, Скопје. (3045) 

Лична карта рег. бр. 17922, серија бр. 0040483, 
(издадена од СВР — Скопје на Панче Апостол Бо-
цевски, Скопје. (3046) 

Лична карта рег. бр. 57252, серија бр. 0043155, 
издадена од СВР — Скопје на Ферат Ахмет б и -
ловски, Скопје. (3047) 

Лична карта рег. бр. 19952, серија бр. 0063848, 
издадена од СВР — Скопје на Васил Пеце Нико-
ловски, Скопје. (3048) 

Лична карта рег. бр. 11878, серија бр. 0013079, 
издадена од СВР — Скопје на Милка Јован Ди-
митровска, Скопје. (3049) 

Лична карта рег. бр. 15991, серија бр. 0591511, 
издадена од СВР — Скопје на Милан Ѓуро Анге-
ловски, Скопје. (3050) 

Лична карта. рег. бр. 91386, серија бр.. 00604150, 
издадена од СВР — Скопје на Младен Спасо Си-
моновски, Скопје. (3051) 

Лична карта рег. бр. 10499, серија бр. 0586509, 
издадена од СВР — Скопје на Сабри Јонуз Руши-
ти, Скопје. (Ј3052) 

Лична карта рег. бр; 64886, серија бр. 0071671, 
издадена од СВР — Скопје на Бошко Цветан Јо-
вановски, Скопје. (3053) 

Лична карта рег. бр. 3394, серија бр. 0003187, 
издадена од ОВР — Скопје на Влажо Тодор Сле-
зенковски, Скопје. (3054) 

Лична карта рег. бр. 18203, серија бр. 0594323, 
издадена од СВР — Скопје на Пашко Јак КУРТИ-
ШИ, Скопје. (3055) 

Лична карта рег. бр. 23454, серија бр. 0599574, 
издадена од СВР — Скопје на Муетафет Абдула 
Јусуфи, Скопје. (3056) 
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Личн,а карта рег. бр. 24015, серија бр, 6736200 
издадена од ОВР - Охрид на Ристана Дафинче 
Шулевска, Скопје. (3057) 

Лична карта рег. бр. 13363, серија бр. 0589373, 
издадена од СВР — Скопје на Живко Никола Ми-
лошевски, Скопје. (3058) 

Лична карта рег. бр. 41056, серија бр. 0657895, 
издадена од СВР — Скопје на Иван Михаил Ма-
цанов, Скопје. (3059) 

Лична карта рег. бр. 18049, серија бр. 0018901, 
издадена од СВР Скопје на Иван Никола Сарај-
лиеви, Скопје. (3060) 

Лична карта рег. бр. 17940, серија бр. 0020149, 
издадена од СВР - Скопје на Василка Дарко (Јор-
данова) С^рај лиска, Скопје. (3061) 

Лична карта рег. бр. 61599, серија бр. 0063227, 
издадена од ОВР Скопје на Салфет Фазли Керим, 
Скопје. . (3062) 

Лична карта рег. бр, 24135, серија бр. 0600255, 
издадена од СВР - Скопје на Идриз Максуд Му-
слиовски, Скопје. (3063) 

Лична карта рег. бр. 18952, серија бр. 0007259, 
издадена од СВР - Скопје на Новица Лазар Јо-
вановски, Скопје. (3064) 

Лична карта рег. бр. 17294, серија бр. 0019065, 
издадена од СВР — Скопје на Велче Ацев Трај-
ковски, Скопје. (3065) 

Лична карта рег. бр. 19958, серија бр. 0596079, 
издадена од СВР — Скопје на Перо Перо^ Траја-
новски, Скопје. (јЗОбб) 

Лична карта рег. бр. 145, серија бр 0002572, 
издадена од СВР — Скопје на Ангелина Атанасо-
ва ОМастагаркова) Кројчева, Скопје. (3067) 

Лична карта рег. бр. 51926, серија бр. 0038926, 
издадена од СВР — Скопје на Кадри Ибраим Бај-
рамов, Скопје. (3068) 

Лична карта рег. бр. 32690, серија бр. 0034561, 
издадена од СВР — Скопје на Милица Лазо (Илиќ) 
Тасева, Скопје. (3069) 

Лична карта рег. бр. 62047, серија бр. 0066790, 
издадена од СВР — Скопје на Цветан Димо Пе-
трушевски, Скопје. (/3070) 

Лична карта рег. бр. 6200, серија бр. 0546710, 
издадена од СВР — Урошевац на Руфат Халил Ха-
лили, Скопје. (3071) 

Лична карта рег. бр. 2321, серија бр. 0784121, 
издадена од СВР — Ѓ. Петров на Трајче Петре Ѓу-
ревски, Скопје. (3072) 

Лична карта рег, бр. 6902, серија бр. 0582912, 
издадена од СВР — Скопје на Абедин Мемед Бај-
рамов, Скопје. (3073) 

Лична карта рег. бр. 18002, серија бр. 0594122, 
издадена од СВР — Скопје -на Милан Трајко Не-
делчин, Скопје. - (Ј3074) 

Лична карта рег. бр, 1379, серија бр. 0353604, 
издадена од СВР — Титов Велес на Цане Ангелов 
Басаров, ул. „155" бр. 81 - - Скопје/ (3075) 

Лична карта рег. бр. 53082, серија бр. 0040208, 
издадена од СВР - Скопје на Илија Петар Фили-
повски, Скопје. (3076) 

Лична карта рег. бр. 10367, серија бр. 0586377, 
издадена од СВР — Скопје на Сабри Тефик Фаз-
ли, Скопје. (3077) 

Лична карта рег. бр. 9345, серија бр. 0534666, 
издадена од СВР — Куманово на Марија Дими-
тровска, Скопје. 03078) 

Лична карта рег. бр. 6713, серија бр. 0609654, 
издадена од СВР — Скопје на Фериз Ајваз Се-
лим, Скопје. (3079) 

Лична карта рег. бр. 16923, серија бр. 0593443, 
издадена од СВР — Скопје на Филип Анѓелко Ѓор-
ѓиевски, Скопје. (3080) 

Лична карта рег. бр. 5951, серија бр. 0581809, 
издадена од СВР — Скопје на Себедин Рамадан 
Кадриев, Скопје. (3085) 

Лична карта рег. бр. 79394, серија бр. 0061177, 
издадена од ОВР - Скопје на Елена Г д игор (Да-
лева) Колевска, Скопје. (3086) 

Лична карта рег. бр. 6821, серија бр. 0582831, 
издадена од СВР — Скопје на Трајанка Панче 

- Блажевска, Скопје. (3087) 
Лична карта рег. бр. 85564, серија бр. 0055934, 

издадена од ОВР — Скопје на Ангел Никола Мај-
сторчевски, Скопје. (3088) 

Лична карта рег. бр. 10484, серија бр. 0586494, 
издадена од СВР - Скопје на Ѓулшие Реџеп Мак-
сут Рушити, Скопје. (Ј3089) 

Лична карта рег. бр. 57218, серија бр. 0046393, 
издадена од СВР — Скопје на Дурија Узеир (Са-
дик) Ќаил, Скопје. (3090) 

Лична карта рег/ бр. 15745, серија бр. 0088273, 
изда,дена од СВР — Тетово на Илија Глигор Срби-
новски, Скопје. (3105) 

Лична карта чрег. бр. 3724, серија бр. 0783847, 
издадена од СВР — Г. Петров, на Хасан Зулфи 
Демир, Скопје. (3106) 

Лична карта рег. бр. 22501, серија бр. 681738, 
издадена од СВР — Задар на Емилија Шиме Ник-
пал, Скопје. (3107) 

Лична карта рег. бр. 12102, серија бр. 0673410, 
издадена од СВР — Тетово на Ружа Апостол (И-ли-
евска) Апостоловска, Ѓ. Петров. (3186) 

Лична карта рег. бр. 79390, серија бр. 0352823, 
издадена од СВР — Скопје на Панко Трајчев То-
доровски, с. Маџари — Скопско. 03187) 

Лична карта рег. бр. 2693, серија бр. 0578985, 
издадена од СВР — Скопје на Божидар Живко 
Велковиќ, ул. „179" бр. 29 - Скопје. (3188) 

Лична карта рег. бр. 24067, серија бр. 0070767, 
издадена од СВР — Скопје на Видосав Апостол 
Петрушев, ул. „54" бр. 13 - Скопје. (3189) 

Лична карта рег. бр. 9861, серија бр. 0585871, 
издадена од СВР — Скопје на Зеја дин Алил Са-
ли, с. Сингелиќ — СКОПСКО. (3190) 

Лична карта рег.. бр. 65484, серија бр. 0655141, 
издадена од ОВР — Скопје на Јусуф Џемаил Ја-
ш а р и , ул. „200" бр. 16а - Скопје. ' 03191) 

Лична карта рег. бр. 57384, серија бр. 0040607, 
издадена од СВР — Скопје на Александар Иван 
Кондратенко, ул. „91" бр. 20 - Скопје. 4 (3192) 

Лична карта рег. бр. 374, серија бр. 0032928, 
издадена од СВР — Скопје на Џемаил Јашар Зеј-
нула, ул. „Пролетерска" бр. 36 — Скопје. (3194) 

Лична карта рег. бр. 10633, серија бр. 0011707, 
издадена од СВР - Скопје на Зико К. Зиков, ул. 
„Т. Велешка" бр. 45 - Скопје. (3195) 
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Лична карта рег. бр. 2778, серија бр. 0063901, 
издадена од ОВР — Скопје на Панче Мите Грков, 
ул. „Генерал Темпо" бр. 37 — Скопје. (3196) 

Лична карта рег. бр. 29754, издадена од СВР — 
Скопје на Реџеп Исеин Аџи, ул. „59" бр. 53 — 
Скопје. ' (3197) 

Лична карта рег. бр. 25491, серија бр. 0024606, 
издадена од СВР — Скопје на Ганчо Јованов Ар-
сов, ул. „Кочо Рацин" бр. 40а — Скопје. (3198) 

Лична карта рег. бр. 6953, серија бр. 2473565, 
издадена од СВР — Лазаревац НР Србија на Јелка 
Божидар (ѓорѓевиќ) Живановиќ, ул. „60" бр. 47 -
Скопје: 03 199) 

Лична карта рег. бр. 2604, серија бр. 0530076, 
издадена од СВР - Скопје на Исак Фето Јакуп, с. 
Умово, Скопје. (3200) 

Лична карта рег. бр. 40654, серија бр. 0655778, 
издадена од СВР - Скопје на Цане Јован' ѓор-
ѓиевски, Скопје. (3201) 

Лична карта рег. бр. 79440, серија бр. 0052632, 
издадена од СВР - Скопје на Борис Велков Или-
евски, ул. „373" бр. 2 - Скопје. (3202) 

Лична карта рег. бр. 3915, серија бр. 061500, 
издадена од СВР — Скопје на Милорад Стојан Цвет 
ковски, с. Шишево - Скопско. 03203) 

Лична карта рег. бр. 31478, серија бр. 3217346, 
издадена од ОВР - Косовска Митровица на Ми-
рослав Влајко Ѓрујичиќ, ул. „328" бр. 19 - Скопје. 

Лична карта рег. бр. 58604, серија бр. 0044638, 
издадена од СВР - Скопје на Васил Димче Ата-
насов, ул. „543" бр. 4 - Скопје. (3205) 

Лична карта рег. бр. 6209, серија бр. 0582310, 
издадена од СВР - Скопје на Живка Петре (Па-
јиќ) Стојковска, Скопје. (13206) 

Лична карта рег. бр. 83219, серија бр. 0059216, 
издадена од СВР - Скопје на Вера Стојан Петру-
шева, ул. „467" бр. 12 - Скопје. (3207) 

Лична карта рег. бр. 38214, серија бр. 0034236, 
издадена од СВР - Скопје на Магда Јован Спен-
џарева, ул. „40" бр. 17 - Скопје. (3208) 

Лична карта рег. бр. 84211, серија бр. 0053367, 
издадена од СВР - Скопје на Илија Атанас Кос-
товски, ул. „143" бр. 17 - Скопје. (3209) 

Лична карта рег. бр. 48588, серија бр. 0-303830, 
издадена од СВР - Скопје на Ламбо Лазо Васов, 
с. Белимбегово — Скопско. (ј3210) 

Лична карта рег. бр. 87929, серија бр. 0623967, 
издадена од СВР - Скопје на Зебуше Реџеп Емин, 

, ул. „147" бр. 7 - Скопје. (3211) 
Лична карта рег. бр. 62206, серија бр. 0067001, 

издадена од СВР - Скопје на Екрем Расим Миф-
тари ул. „118" бр. 99 - Скопје. (3212) 

Лична карта рег. бр. 15401, серија бр. 0014355, 
издадена од СВР - Скопје на Васил Лазар Хаџи 
Димов, ул. „20 октомври" бр. 3 - Скопје. (3213) 

Лична карта рег. бр. 12623, серија бр. 0588633, 
издадена од СВР - Скопје на Ариф Азиз Муста-
фа, с. Цветово — Скопско. (3214) 

Лична карта рег. бр. 14000, серија бр. 4089110, 
издадена од СВР — Приштина на Невенка Петре 
Михајловиќ, ул. „502" бр. 4 — Скопје. (3215) 

Лична карта рег. бр. 79274, серија бр. 0052270, 
издадена од СВР — Скопје на Вера Томе (Матева) 
Петровска, ул. „163" бр, 102 - Скопје. (3216) 

Лична карта рег. бр. 793П% серија бр. 0051881, 
издадена од СВР — Скопје на Шаин Усеин Демир, 
ул. „397" бр. 8 - Скопје. (3217) 

Лична карта рег. бр. 20527, серија бр. 0064322, 
издадена од СВР — Скопје на Блага Стефан (Ива-
новска) Радевска, ул. „275" бр. 12 — Скопје. (3218) 

Лична карта рег. бр. 9426, серија бр. 0584936, 
издадена од СВР — Скопје на Исмаил Ибиш Нуи, 
с. Драчево — Скопско. (3219) 

Лична карта рег. бр. 16242, серија бр. 0202015, 
издадена од СВР — Босилград на Загорка Илија 
(Божиновиќ) Стојменова, Рудник Радуша — Ѓ. Пе-
тров. (3220) 

Лична карта рег. бр. 19109, серија бр. 0064539, 
издадена од СВР — Скопје на Даринка ѓорѓи Гор-
кова) Алексова, ул. „Кочо Рацин" бр. 60 — Скопје. 

03221) 
Лична карта рег. бр. 77228, серија бр. 0053559, 

издадена од СВР — Скопје на Крсто Трајко Ми-
тровски, Скопје. (3222) 

Лична карта рег. бр. 88864, серија бр. 0631106, 
издадена од СВР — Скопје на Јонус Џемил Кара-
мети, ул. „150" бр. 68 - Скопје. (3223) 

Лична карта рег. бр. 15063, серија бр. 0011855, 
издадена од СВР — Скопје на Славка Велко (Да-
нева) Милошевска, ул. „К. Ненедиковски" бр. 14 — 
Скопје. (3224) 

Лична карта рег. бр. 105, серија бр. 0032497, 
издадена од СВР — Скопје на Никодија Коста Дој-
чинови^ ул. „13 јули" бр. 13 — Скопје. (3225) 

Лична карта рег. бр. 19522, серија бр. 0595643, 
издадена од СВР — Скопје на Драган Јованов Пет-
роски, ул. „552" бр. 56 - Скопје. (3226) 

Лична карта рег. бр. 61483, серија бр. 0050357, 
издадена од СВР — Скопје на Исмет Аљуш Јакуп, 
ул. „130" бр. 22 - Скопје. 03227) 

Лична карта рег. бр. 5466, серија бр. 0010663, 
издадена од СВР — Скопје на Борис Ристо Попов-
ски, ул. „Октомвриска" бр. 27 — Скопје. 03228) 

Лична карта рег. бр. 66741, серија бр. 0657278, 
издадена од СВР — Скопје на Дилавер Бафтијар 
Туркеши, ул. „213а" бр. 44 - Скопје. (3229) 

Лична карта рег. бр. 43382, серија бр. 0621995, 
издадена од СВР — Скопје на Томо Ангелко Сте-
фановски, ул. „467" бр. 24 - Скопје. (3230) 

Лична карта рег. бр. 99927, серија бр. 0608889, 
издадена од СВР — Скопје на Злата Петре (Тане-
ва) Петровска, ул. „354" бр. 15 — Скопје. (3231) 

Лична карта рег. бр. 6935, серија бр. 0582981, 
издадена од СВР — Скопје на Рада Тодор Белков-
ска, с. Нерези — Скопско. (3232) 

Лична карта рег. бр. 1814, серија бр. 0213200, 
издадена од СВР — Охрид на Сали Раиф Абдул-
керим, ул. Д. Груев бр. 82 - Охрид. (3626) 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Работна книшка на Дојчин Г. Алексоски, ТТ 
монтер пошта — Штип. (1254) 

Работна книшка бр. 8729, серија бр. 159936, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на Душко Душан Арсовски, с. Бељаковце 
— Куманово. (1255) 
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Здравствена легитимација бр. 403, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Александар Рајковски, Скопје. (1256) 

Работна книшка бр. 14489/54 год, издадена од, 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на 
Фазли Б. Е лазовски, Скопје. 01257) 

Здравствена легитимација бр. 3565, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Ресен на Ис-
лјам Осман, с. Наколец — Охридско. (1258) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Томи-
слав М. Спасиќ, с. Црна Бара — Лесковац. (1259) 

Здравствени легитимации, издадени од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје, бр. 127795 на 
Благоја, бр. 127796 на Трпа и бр, 127794 на Диме 
сите Ацевски, с. Долно Соње — Скопско. (1261) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Ангеле 
Блажевски, Скопје. 01262) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Коце 
Атанасов, Скопје. (1263) 

Индекс бр. 2264, издаден од Медицинскиот фа-
култет - Скопје на Јукос Марија, Скопје. (1264) 

Работна книшка бр. 5065, издадена од Бирото 
за посредување на трудот - Скопје на Ибраим 
Акиф Бислими, с. Глумово — Скопско. (1265) 

Индекс бр. 950, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на Александар Николиќ, Скопје. 

01266) 
Здравствена легитимација, издадена од Заво-

дот за социјално осигурување — Скопје на Дра-
гица Маневска, Скопје. (1267) 

Здравствена легитимација бр. 10319 на Србо-
љуб Вујасимовиќ, ул. „Пети Пупле" бр. 7 — Би-
тола. (1268) 

Работна книшка бр. 157037/55, на Јашар Али 
Демир, ул. „Египет" бр. 37 - Битола. (1269) 

Работна книшка бр. 900, серија бр. 196861, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на Александар Јакимов Јовановски, с. Ко-
нопница — Крива Паланка. (Ј1270) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Крива Паланка 
на Јован Крстов Витков, с. Кркља Кр. Паланка. 

(1271) 
Калфинско писмо за молеро-фарбар, издадено 

од Комората во Белград на Владо Мисоски, ул. 
„Наум Лико" бр. 10 — Струга. (1272) 

Здравствена легитимација бр. 4214, издадена од 
Филијалата за социјално осигурување во Проби-
штип на Гроздан Ивановски, с. Добрево — Кочани. 

(1273) 
Здравствена легитимација, издадена од Заво-

дот за социјално осигурување — Скопје на Зеки ја 
А. Реџеп, Скопје. 01274) 

Студентска легитимација бр. 1868, издадена од 
Медицинскиот факултет — Скопје на Александар 
Н. Ѓуров, Скопје. (1275) 

Здравствена легитимација, изд,адена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Миф-
тар Усеин Алиев, Скопје. (1276) 

Здравствена легитимација бр. 89920, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Јован Миновски, Скопје. (1277) 

Здравствена легитимација бр. 35732, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Марика Ѓорѓиева, Скопје. ('1278) 

Здравствена легитимација бр. 140129, издадена 
од Заводот за социјално' осигурување — Скопје на 
Силвана Костиќ, Скопје. (1279) 

Здравствена легитимација бр. 99739, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Садик Шемши, Рудник Рад,уша, Скопје. (1280) 

Здравствена легитимација бр. 166005, издадена 
од Завод,от за социјално осигурување — Скопје на 
Димитар Шапов, Скопје. - (1281) 

Возачка дозвола бр. 311, издадена од ОВР — 
Крива Паланка на Веселин Ристов Алексовски, с. 
Кошари — Крива Паланка. 01283) 

Здравствена легитимација бр. 17913, издадена 
од Заводот за социјално1 осигурување — Куманово 
на Јосим Каранфилов Марковиќ, с. Четирце — Ку-
маново. (1284) 

Свидетелство бр. 613 за завршен IV клас гим-
назија, издадено од Гимназијата во1 Струга на Ми-
лисав С. Р антовиќ. Тетово. (1285) 

Здравствена легитимација бр. 79304, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Фаик Алиевски, Скопје. (1286) 

Дозвола за носење на оружје рег. бр. 616 од 
31-111-1956 год. издадена од СВР - Куманово на 
Славко Донев Радевски, ул. „Живко Чало" бр. 28 
- Куманово. 01287) 

Работна книшка бр. 3491/55, серија бо. 580047, 
издадена од Бирото за посредување на трудот во 
Власенкна НР Б и Х на Ристо Митовски, с. Кркла 
— Крива Паланка. (1288) 

Здравствена легитимација бр. 21, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на Хрвој е Марушиќ:, ул. „Октомвриска" бр. 1 -
Титов Велес. (1289) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Алек-
сандар Симиќ, Скопје. (1290) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Петра 
Неделковска, с. Маџари, Скопје. 01291) 

Оружен лист бр. 1247, издаден од СВР—Скопје 
на Сали Нуредин Бајрамоски, с. Цветово — Скоп-
ско. (1292) 

Здравствена легитимација бр. 1458, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Незир Еминовски, Скопје. (1293) 

Здравствена легитимација бр. 20754, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Диме С. Томевска, Скопје. (1294) 

Возачка дозвола кат. Б бр. 719 на Александар 
Здравевски, с. Браилово — Прилеп. (Л295) 

Здравствена легитимација бр. 11816, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
Велко Николоски, ул. „Пиринска" бр. 38 — Прилеп. 

Здравствена легитимација бр. 11601, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
Нада Ристоска нова населба „Бончејца" — Прилеп. 
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Здравствена легитимација бр. 4846, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Св. Нико-
ле на Даница Костадинова, ул. „Ениџе Вардар" 
бр. 6 — Битола. (1298) 

Работна книшка бр. 149309, издадена од Биро-
то за посредување на трудот — Битола на Видан 
Илија Нед ел коски, с. Брод — Битола. 01299) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осумгодишно^ училиште „Кирил и Ме-
тоди" на Добривој Таневски, ученик во Средно 
текстилно училиште — Штип. (1300) 

Здравствена легитимација бр. 3797, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Крива Па-
ланка на Стоимен Алексов Ристовски, с. Варови-
ште — Крива Паланка. (1301) 

Здравствена легитимација бр. 13940 на Анге-
лина Топалоска, Струга. (1302) 

Здравствена легитимација бр. 18645, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
Станка Стоименова Јакимова, Штип. (11303) 

Работна книшка бр. 4933, серија бр. 069897, на 
ѓорѓи Стаменов Митев с, Баница—Струмица. (1304) 

Возачка дозвола бр. 67, издадена од СВР — Ти-
тов Велес на Јован Велков Трајков, с. Оморани — 
Титоввелешко. (1305) 

Здравствена легитимација бр. 9639 на Бекир 
Аземовиќ, IV Градилиште „Маврово" — Маврови 
Анови — Гостивар. (1306) 

Здравствена легитимација бр. 3879, издадена 
од Заводот за социјално осигурување —- Титов Ве-
лес на Ангел Петров Маџаров, ул. „Браќа Поп Јор-
данова бр. 13 - Титов Велес. (1307) 

Работна книшка бр. 1945 од 14-Х-1954 год., из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ти-
тов Велес на Владо М. Ставро век и, с. Лисиче — 
Титоввелешко. (1308) 

Здравствена легитимација бр. 583, издадена од 
Испоставата за социјално осигурување — Вир Па-
зар на Стојко Тодосов Митевски, Градежно прет-
пријатие „Пелагонија" Неготино—Кавадарци. (1309) 

Работна книшка бр. 7034, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Фанка Та-
нева, Скопје. (1310) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Даме Груев" — Скопје на Иб-
раим Рамо Алиевски, Скопје. 01311) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Џана 
Гиевска, Скопје. (1312) 

Работна книшка, издадена од Бирото за посре-
дување на трудот - Скопје на Младеновиќ Ста-
нимирка, Скопје. (1313) 

Здравствена легитимација бр. 143721, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Круме Јовановски, Скопје. (1314) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Бауш 
Ајдар, Скопје. (11315) 

Работна книшка бр. 25862, издаден од Бирото 
за посредување на трудот на Шабан Азир д е м о в -
ски, Скопје. (1316) 

Работна книшка бр. 2127, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Реџеп Се-
лим Сејфулов, с. Батинци — Скопје. (1317) 

Работна книшка бр. 25441, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Дедиќ 
Усеин Адем, Скопје. (1318) 

Свидетелство' за завршено IV одделение през 
1937 год. на Нада Николиќ, Ниш. (1319) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Јелена 
Живановиќ, Скопје. . (1320) 

Здравствена легитимација бр. 34655, издадена 
од Заводот за социјално1 осигурување — Скопје на 
Ленче Колевска, Скопје. (1321) 

Здравствена легитимација бр. 108954, издадена 
од Заводот за социјално осигурување— Скопје на 
Иса Хајров ,Шаровиќ, Скопје. (1322) 

Здравствена легитимација бр. 142899, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Илмија Аризова, Скопје. 01323) 

Здравствена легитимација бр. 3166, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Дебар на 
Наим Цами, Скопје. (1324) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Сирма 
Георгиева, Скопје. (1325) 

Работна книшка бр. 6358, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје нгх Томислав 
Лазаревски, с. Барово — Скопско. (1327) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Нико-
ла Саздов Јанков, Скопје. (11328) 

Свидетелство1 издадено од Школата за механи-
зација на земјоделието с. Којнаре — Кумановско 
на Владимир Петрушев Тасевски, с. Шупли Камен 
— Кумановско. (1329) 

Книшка за трактор издадена од СВР — Скопје 
на Земјоделската задруга „Мерие", с. Студеничане 
— Скопско. (1330) 

Работна книшка бр. 6084, серија бр. 070296, ,из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Струмица на Зејнула Акиф Демиров, ул. „Охрид-
ска" бр. 80 - Струмица. (1331) 

Здравствена легитимација бр. 11303, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кочани на 
Благоја Панчев Манов, ул. „Лазар Колишевски" 
бр. 22 — Кочани. (11332) 

Здравствена легитимација бр. 24024, издадена 
од Испоставата за социјално осигурување — Кра-
тово на Спасена Савева, с. Приковци — Кратово. 

(1333) 
Здравствена легитимација бр. 834944 на Ми-

лица Вељо Димческа, ул. „155" бр. 60 — Скопје. 
(1334) 

Работна книшка бр. 7919 на Мице Панде Не-
делковски, ул. „Далматинка" бр. 53—Битола. (1335) 

Здравствена легитимација бр. 12400, издадена 
ОД Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на Цвета Алексовска, ул. „Димитар Влахов" бр. 23 
— Куманово. 01336) 

Работна кишка бр. 166, серија бр. 064447, изда-
дена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на Стојан Јован Антевски, с. Жегљане — 
Куманово. (1337) 
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Работна книшка бр. 167, серија бр. 064448, изда-
дена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на Владо Александар Антевски, с. Жегљане 
- Куманово. (1338) 

Свидетелство бр. 173, за положен испит авто-
механичар през 1953 година издадено од Занает-
чиската комора — Кичево на Вецко Стојков Брен-
дови, с. Цер — Кичево. (1339) 

Здравствена легитимација бр. 18987, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на Олгица Т. Андова, с. Чашка — Титовве-
лешко. (11340) 

Здравствена легитимација бр. 3696, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на Македонка Георгиева Илиева, ул. „Пинев-
ска" бр. 15 — Титов Велес. (1341) 

Здравствена легитимација бр. 9451, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Кочани на 
Љубомир Димитров Ампов, работ. Градежно прет. 
,,Напредок" — Кочани. (1342) 

Здравствена легитимација бр. 20222, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гостивар 
на Шеху Неџати, Гостивар. (1343) 

Здравствена легитимација бр. 40676, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Исмет Аљушов Јакиовски, Скопје. 02344) 

Здравствена легитимација бр. 137431. издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Верица Чукиќ, Скопје. (1345) 

Здравствена легитимација бр. 8574, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Олга Семковска, с. Волковија — Тетовско (1316) 

Здравствена легитимација бр. 105142, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Топа јани Лимон, Скопје. (1347) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Дара 
Методиева Попова, Скопје. (11348) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Осмолетката во с. Драчево на Миле Петрев Крс-
тевски, с. Драчево — Скопско. (1349) 

Здравствена легитимација бр. 102498, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Даница Миевска, с. Таор — Скопско. (1350) 

Здравствена легитимација бр. 68123, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Славка Цветкова, Скопје. (1351) 

Работна книшка бр. 28101, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Милица 
Нешиќ, Скопје. (1353) 

Свидетелство бр. 162/45 год. на Александар 
Сисев Талевски, с. Дебреште — Битола. (1354) 

Здравствена легитимација бр. 30699, издадена 
од Заводот за социјално осигурување -— Гостивар 
на Џелал Мустафа Нежбедин, Гостивар. (1355) 

Здравствена легитимација на Душан Лазаров 
Давчев, ул. „Кузман Јосифовски" бр. 12 — Титов 
Велес. (1356) 

Здравствена легитимација бр. 7406 на Гино 
Брзовски, ул. „Кленовец" бр. 40 — Битола. (1357) 

Здравствена легитимација, на Радмила Јорда-
нова Бошкова, ул. „Адем Адемоски" бр. 26 — При-
леп. ' (1358) 

Здравствена легитимација бр. .3156, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Крива Па-
ланка на Стојче Стаменов Јакимовски, с. Подржи-
кон — Крива Паланка. (1359) 

Здравствена легитимација бр. 2902, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Дебар на 
Санда Славева Цветаноска, с. Белица — Кичево. 

(1360) 
Здравствена легитимација на Трајче Димов 

Кимов, ул. „8 велешка бригада" бр. 5 — Т. Велес. 
(1361) 

Здравствена легитимација бр. 134710, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Шабан Ибраимовски, Скопје. (1362). 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Осмолетката во с. Драчево на Бранко Китаноски, 
с. Драчево — Скопско. (1363) 

Диплома за положен полуматурски испит, из-
дадена од Гимназијата во Делчево на Милка Гера'-
симова Стојменова, Делчево. (1364) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на Љуба Ми-
тева, с. Д. Нерези — Скопско. 01365) 

Здравствена легитимација бр. 144062, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Лила Митровска, Скбпје. (1338) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Мето-
дија Савовски, Скопје. (1367) 

Здравствена легитимација бр. 61375, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Панче Васил Качевски, Скопје. (1368) 

Индекс бр. 2111, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на Драгица Бундалеска, Скопје. 

01370) 
Здравствена легитимација, издадена од Заво-

дот за социјално осигурување — Скопје на Апо-
стол Симонов Здравевски, Скопје. (1371) 

Здравствена легитимација бр. 11805, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Асан ѓорѓиев Групчев, ,Скопје. (1372) 

Шоферека книшка бр. 742, издадена од Сооб-
раќајниот отсек — Скопје на Александар Коста-
динов Куртев, ул. „Беласица" бр. 35 —-Скопје.. 

(1373) 
Колска книшка на камион марка „Шевролет" 

рег. бр. М—1456, издадена од Сообраќајниот отсек 
— Скопје на Претпријатието „Центрохемија" — 
Скопје. 01374) 

Здравствена легитимација бр. 100793, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Ристо Панев Алексоски, Скопје. (1375) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на Гор-
дана Илиќ, Скопје. (1376) 

% Здравствена легитимација бр. 75, издадена од 
Заводот за , социјално осигурување — Скопје на 
Роса Плавева, Скопје. , 01377) 

Здравствена легитимација на Јусуф Салиоски, 
ул. „Д. Завој" бр. 102 - Прилеп. (1378) 

Здравствена легитимација бр. 23051, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Перо Манасиевски, ул. „11 ноември" бр. 94а — Ку-
маново. (1379) 
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П О К А Н А З А П Р Е Т П Л А Т А 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" ЗА 1958 
Г О Д И Н А И З Н Е С У В А 1.000 
Д И Н А Р И З А Е Д Е Н П Р И М Е Р О К 

-V 
ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА О Д Н А П Р Е Д ЗА ЦЕЛА 
ГОДИНА ПО П Р И Л О Ж Е Н А Т А ЧЕКОВНА УПЛАТНИ-
ЦА ВО „ С Л У Ж Б Е Н 1 В Е С Н И К НА НРМ", Б Р О Ј 30/57 Г. 
ИЛИ НАЈНАШАТА ,ТЕКУШТА С-КА БР. 802-Т-698 КАЈ 
Н А Р О Д Н А Т А БАНКА - СКОПЈЕ. 

ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ',ПРЕТПЛАТАТА ТРЕБА НА 
ЧЕКОВНАТА ИЛИ В И Р М А Н С К А Т А . У П Л А Т Н И Ц А ' Д А 
СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА Г Р Б О Т НА УПЛАТ-
НИЦАТА ДА СЕ Н А П И Ш Е Ч И Т Л И В А И ТОЧНА 
АДРЕСА НА К О Ј А Ш Т О ТРЕБА ДА СЕ ИСПРАЌА 
В Е С Н И К О Т ; З А К О Л К У П Р И М Е Р Ц И СЕ В Р Ш И 
ПРЕТПЛАТАТА: СТАРИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ 
ОВА ДА ГО НАВЕДАТ И ПРЕТПЛАТНИОТ БРОЈ П О Д 
КОЈ Е П Р И М А Н ВЕСНИКОТ ВО 1957 ГОДИНА. 

ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1958 Г О Д И Н А ТРЕБА ДА СЕ ОБ-
НОВИ Д О КРАЈОТ НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО 
ОВОЈ СРОК НА С Е К О Ј Ш Т О НЕ ЌЕ ЈА О Б Н О В И 

бѓ ПРЕТПЛАТАТА ИСПРАЌАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ЌЕ 
СЕ ОБУСТАВИ. ^ 

БИДЕЈЌИ ИЗВЕСЕН Б Р О Ј ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1957 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА П О Д М И Р И Л Е 
ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ^ЗА ИДНАТА ГОДИНА Е Д Н О В Р Е М Е Н О 
ДА ЈА ВНЕСАТ И Д О Л Ж Н А Т А П Р Е Т П Л А Т А О Д 1957 Г О Д И Н А . 

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

Поштенски фах 51 

С О Д Р Ж И Н А 
С-тр. 

160. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Одборот за стопанство — — — 541 

161. Решение за разрешување и именување 

претседател на републичкиот Совет за на-
родно здравје — — — - — — — 541 

162. Решение за разрешување и именување 
претседател на републичкиот Совет за со-
цијална заштита — — — — — — 541 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698 Печатница „Гоце Делчев" II (4972) — Скопје. 


