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На основа чл. 25 од Уредбата за судио 
киот испит („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
57/55) Државниот секретаријат за правосуд-
на управа го донесува следниов 

^ПРАВИЛНИК 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СУДИСКИОТ ИСПИТ 

I. УВОДНИ ПРОПИСИ 
Член 1 

За пријавувањето на судиски испит, за ра-
ботата на Испитната комисија, за начинот на 
полагањето и програмата на испитот важат 
одредбите од Уредбата за судискиот испит и 
прописите на овој Правилник. 

Член 2 
Судискиот испит се полага во време кое 

ќе го определи претседателот на Испитната 
комисија (во натамошниот текст Комисија) 
сходно член 2 од Уредбата за суданскиот 
испит. 

И. ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТОТ 
Член 3 

Пријава за полагање на судиски испит 
односно дополнителен судиски испит, по член 
5 од Уредбата за судискиот испит, кандида-
тот може да поднесе најрано два месеца пред 

' стекнување право на полагање. 
Член 4. 

Пријавата од претходниот член се под-
несува до Државниот секретаријат за право-
судна управа (во натамошниот текст Секре-
таријат (преку старешината на организацио-
ната единица со која е кандидатот во служ-
бенички однос или лично, односно преку по-
штата, со пренорачено писмо, ако' кандидатот 
не е| во службенички однос. 

Старешината на организационата единица 
е должен примената пријава за полагање на 
судискиот испит веднаш да ја достави на Се-
кретаријатот. 

Во пријавата кандидатот е должен точно 
да го определи времето- во кое намерава ис-
питот да го« полага. 

Кон пријавата кандидатот приложува до-
кази предвидени во став 2 и 3 од член 6 од 
Уредбата за суданскиот испит1. Ако овие до-
кази се наоѓаат во персоналната служба на 

Секретаријатот, кандидатот не1 ќе ги прило-
жува туку само ќе се повика на нив. 

Член 5 
Ако кандидатот ги исполнува условите за 

полагање на испитот во' смислата на член 3 
односно 5 од Уредбата за судискиот испит, 
Државниот секретар ќе донесе решение со 
кое се одобрува полагањето'. Во случај при-
јавата да е поднесена пред здобивањето со 
право на полагање на испитот, во решението 
ће се определи и ден од кога на кандидатот 
му се одобрува полагањето на испитот. 

Ако кандидатот не ги исполнува пропиша-
ните услови за полагање на испитот, ќе се до-
несе решение дека не му се одобрува пола-
гањето. 

•Јп. РАБОТА НА ИСПИТНАТА КОМИСИЈА 
Член 6 

Откога ќе го добие решението на Секре-
таријатот со кое на кандидатот му е одобре-
но полагање на судискиот испит, претседа-
телот на Комисијата, сходно член 2 од овој 
Правилник, поблиску го определува времето 
за полагање на испитот, за што, освен канди-
датот, писмено ќе ги извести: и! членовите на 
Комисијата. 

Член 7 
Најмалку 8 дена пред определениот ден 

за започнување на писмениот дел од испитот, 
претседателот на Комисијата ќе ги свика на 
седница членовите и записничарот на Коми-
сијата. 

На седницата ќе се одредат задачите за 
писмениот дел од испитот1, времетраењето на 
испитот, местото каде тој ќе се полага, редот 
на кандидатите за полагање, и кој од члено-
вите на Комисијата постојано ќе присуству-
ва на испитот. 

Член 8 
За писмени задачи на кандидатот му ср 

дава да реши практичен случај од матери-
јалното и процесното кривично право, имот-
ното, ^шпанското или семејно право како и 
од граѓанската постапка, а врз основа на суд-
ски акти или писмен состав. 

Член 9 
Писмениот дел од испитот се полага два 

дена. 
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Првиот дел од испитот кандидатот изра-
ботува задача од кривичната материја а вто-
риот ден од граѓанската — имотно правната 
материја. 

IV. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА! ИСПИТОТ 
а) Писмен испит 

Член 10 
Писмениот дел на испитот започнува по 

правило во присуство на сите членови на Ко-
мисијата, а најмалку во присуство на претсе-
дателот, еден член! и записничарот на Коми-
сијата. 

Член 11 
Писмениот дел од испитот се полага под 

непрекинат надзор на еден член и записни-
чарот на Комисијата. 

Сите кандидати испитот го полагаат за-
едно во поголеми или во помали групи, спре-
ма тоа како ќе определи Комисијата. 

Член 12 
На денот определен за полагање на писме-

ниот дел од испитот, кандидатот е должен да 
му се пријави на претседателот или одреде-
ниот член на Комисијата во точно определе-
ното време и место. 

Во случај на непристапување кон полага-
ње на испитот или ненавремено доаѓање, се 
смета дека кандидатот не го полагал испитот. 

Член 13 
Откако записнички ќе се констатира кои 

од пријавените кандидати дошле, а кои не, 
претседателот на Комисијата ќе ги запознае 
кандидатите со одредбите од член 17 од овој 
Правилник и ќе ги даде определените задачи 
на кандиддтите за извлекување. 

Резултатот од извлекувањето ќе се внесе 
во записникот што го заверуваат претседа-
телот или одредениот член и записничарот' 
на Комисијата. 

Член 14 
Без одобрение на одредениот член на Ко-

мисијата, кандидатите не можат да ги напу-
штаат просториите во кои се одржува писме-
ниот дел од испитот. 

Ако се одобри напуштањето на просто-
риите, ќе се означи во записникот времето на 
напуштањето и враќањето во просториите. 

Член 15 
Одредениот член на Комисијата и запис-

ничарот без замена це можат да ги напу-
штаат просториите во кои се одржува писме-
ниот дел од испитот. 

Член 16 
Членот и записничарот на Комисијата 

должни се да останат во просториите во кои 
се одржува испитот се додека и последниот 
кандидат не ја предаде писмената задача. 

Член 17 
При изработката на писмената задача кан-

дидатот може да користи само законски тек-
стови без коментари. 

Ако во текот на испитот се утврди дека 
некој од кандидатите се служи со разни по-
мошни материјали или препишува, веднаш 
тоа ќе се констатира во записникот и мате-
ријалите ќе се одземаат и ќе се приклучат 
кон записникот. 

Член 18 
Кога кандидатот ја изработи писмената 

задача ќе ја предаде на определениот член на 
Комисијта кој веднаш, под потписот на кан-
дидатот на задачата, ќе стави потврда за 
времето на приемот на истата. 

Член 19 
Ако кандидатот не биде готов со израбо-

тувањето на задачата до определеното време 
или: не сака да ја предаде задачата, тоа ќе се 
констатира во записникот. 

Член 20 
Во записникот за полагање на писмениот 

дел од испитот одредениот член на Комиси-
јата должен е да ги внесе сите запазено не-
правилности. 

Забелешките бездруго ќе се имаат во 
предвид при одлучувањето за писмената за-
дача на кандидатот за кого се однесуваат. 

Член 21 
Примените задачи заедно со записникот 

од писмениот дел на испитот, одредениот 
член на Комисијата е должен во најкусо 
време да ги предаде на претседателот на Ко-
мисијата. 

Член 22 
По приемот на задачите, претседателот на 

Комисијата веднаш одредува седница за нив-
ното оценување. 

Оценката на писмените задачи се врши 
врз основа на претходно лично читање на 
истите, реферирање или читање на задачите 
во полн состав на Комисијата. 

Член 23 
По анализирањето на задачата истата се 

оценува со оценка „задоволува" или „не за-
доволува". 

При оценувањето ќе се имаат во предвид 
и забелшките по однос на писмената задача 
внесени во записникот при изработувањето 
на истата. 

б) Устен испит 
Член 24 

Усниот испит е јавен и се полага во еден 
ден. 

Само по исклучок, а поради оправдани 
причини, Комисијата може да одлучи да се 
прекине испитот и да продолжи во друг ден. 

Одлуката за овој прекин, со потребното 
образложение, се внесува во записникот 
кој се води за полагање на испитот. 
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Член 25 
Испитувањето на кандидатите се врши 

поединечно врз основа извлечени писмено 
одредени и усно поставени прашања. 

Извлеченото писмено прашање кандида-
тот не може да го заменува. 

Член. 26 
При испитувањето на кандидатите секој 

член од Комисијата е овластен да поставува 
прашања. Овие прашања можат да бодат и 
во врска со писмената задача. 

Член 27 
По извршеното испитување се пристапува 

кон оценување на резултатот што го покажал 
кандидатот на писмениот и усниот испит 
сходно чл. 16 од Уредбата за судискиот 
испит. 

Резултатот од испитот се внесува во за-
писникот на Комисијата. 

Член 28 
Откако ќе се потпише записникот, во при-

суство на сите членови, претседателот на Ко-
мисијата ќе го соопшти резултатот од испи-
тот, а по потреба, ќе укаже на поука од 
член 17 од Уредбата за суданскиот испит. 

Член 29 
За положениот испит Комисијата, сходно 

член 16 од Уредбата за судискиот испит, на 
кандидатот му издава уверение. 

Откако на кандидатите ќе им се издадат 
уверенијата за положениот испит, Комисија-
та е должна да го извести Секретаријатот за< 
резултатот на испитот. 

Член 30 
Освен записникот кој се води: за текот на 

испитот во смисла на член 12 од Уредбата 
за суданскиот испит, Комисијата ќе води и 
„Книга за положен судиски испит". За по-
лесното пронајдување на податоците во оваа 
книга Комисијата ќе води и „Именик". 

Книгата за положен судиски испит ги со-
држи следниве рубрики: презиме и име на 
кандидатот, место на раѓањето и! живеењето, 
кој пат полага испит, оценка за испитот, да-
ли му е издадено, кога и под кој број уве-
рение за положен судиски испит, и забелеш-
ка. 

Именикот ги содржи следниве рубрики: 
презиме и име на кандидатот, место на жи-
веењето, број на пријавата за полагање на 
испитот и реден број од Книгата за положен 
судиски испит. 

Член 31 
По приемот на извештајот од Комисијата! 

за резултатот од испитот Секретаријатот ќе 
образува досие за секој кандидат во кое се 
воведуваат: пријавата на кандидатот, реше-
нието на Секретаријатот за полагање на ис-
питот, записник за испитување на кандида-
тот, писмената задача и друго. 

Член 32 
Списите и останатите материјали на Ко-

мисијата се чуваат во Секретаријатот одвое-
ни од останатата архива. 

V. ПРОГРАМА НА ИСПИТОТ 
Член 33 

Програмата на испитот ги опфаќа пред-
метите означени во член 2 од Уредбата за 
судискиот испит, а тези за истата ќе изготви 
Секретаријатот. 

Член 34 
Овој Правилник влегува во сила со денот 

на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 3290 \ 
20 јули 1956 година 

Скопје 
Државен секретар 

за правосудна управа 
Димо Кантарџиски, е. р. 

207. 
На основа член 13 од Законот за даноч-

ното книговодство („Службен весник на 
НРМ" бр. 40/55 година), донесувам 

УПАТСТВО 
ЗА РАКУВАЊЕ СО КОПАНИТЕ — 

ПРИЗНАНИЦИ И ОТЧИТАЊЕТО НА 
НАПЛАТЕНИТЕ ИЗНОСИ 

1) Службениците на управите за приходи 
вршат директна наплата на сите видови при-
ходи на буџетите и фондовите, само на об-
разец-призаници кои ги печати Управата за 
приходи на НРМ. Со овие признаници се на-
платуваат и износите на страничната наплата 
(болнички трошоци, казни и слично, воден 
придонес, коморски придонес и др.). Доколку 
во хоризонталните редови на признаници?© 
нема назив на соответниот облик, даночниот 
извршител, односно службеникот кој е одре-
ден да врши наплата називот го пишува во 
еден од празните хоризонтални редови, а до-
колку вакви нема прецртува еден од печате-
ниот облик и над него го пишува оној облик 
по кој извршил наплата. 

Примањето на парите од лицата обврзани 
да ги плаќаат јавните давачки или другите 
парични обврски, кои се извршуваат преку 
службата за приходи, може да го врши само 
службеник на работа во службата за приходи 
кого на предлог на шефот на Управата за 
приходи на народниот одбор на општината 
писмено го овласти претседателот на народ-
ниот одбор. 

2) При вршењето на наплатата службе-
никот на работа во службата на Управата за 
приходи издава од кочаните-признаници вед-
наш по приемот на парите. Секое не давање 
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на признаници од кочан веднаш по приемот 
на парите или издавање на времени потврди 
и слично' е неправилно и спрема службени-
ците кои издале такви ќе се преземаат за-
конски санкции. Доколку службеникот не ра-
сполага во моментот со кочани-признанипи 
не ќе смее од странките да прима никакви 
пари за наплата на приходите на буџетите, 
фондовите и страничната наплата, 

3) Во управите за приходи на народните 
одобри на општините задолжително да се у-
строи и ажурно води книга за примените, да-
дените на употреба и вратените кочани-при-
знаници по образецот бр. 1. Во книгата ќе се 
заведуваат по хронолошки ред по серии и 
броеви на примените кочани — признаници. 
За дадените кочани — признаници на работа 
на службениците ќе се води одделна книга-
партијалник по образецот бр. 2. 

Книгите по образецот 1 и 2 ќе се проши-
рат, нумерираат и потпечатат со црвен восок. 
Овие книги ќе се оверат од страна на прет-
седателот и секретарот на народниот одбор на 
општината со заведување во деловодниот 
протокол. 

4) Во книгата за примените и дадени на 
употреба кочани-признаници образец бр. 1 
се заведуваат сите примени и дадени кочани 
во работа на службениците. 

5) Во книгата партијалник за дадените на 
употреба кочани-признаници образец бр. 2 
за секој службеник овластен да врши на-
плата ќе се отвори одделна страница во која 
ќе се упишуваат дадените кочани-призна-
ници. 

6) Предавањето' и примањето на кочаните 
признаници, односно пополнувањето" на по-
датоците во односните книги се врши во при-
суство на службеникот што прима и службе-
никот што предава во моментот кога се пре-
дава односно прима кочанот-признаница кое 
нешто се потврдува со нивните потписи на 
самите книги. 

7) Книгата за примените кочани-призна-
ници по образец бр. 1 и книгата партијалник: 
за издадените кочани-признаници по- образец 
бр. 2 ќе се заведат во управите за приходи на 
народните одбори на општините почнувајќи 
од 1 јули 1955 година, а во* управите за при-
ходи на народните одбори на бившите град-
ски општини со посебни права од 1 јануари 
1956 година. 

8) Употребените кочани-признаници во 
целост до 1 јули 1955 год. односно до 1 јану-
ари 1956 година нема да се заведуваат во 
горе споменатите книги. Додека пак оние ко-
чани-признаници кои се употребени делимич-
но, односно« во кои има уште неупотребен** 
призаници без оглед на тоа што датираат 
од порано, ќе се заведат во споменатите кни-
ги, така за да може неупотребените! призна-
ници да се употребат и тоа само признани-
ц и ^ по новиот образец, додека пак кочани-
те-признаници делимично неупотребени по 
стариот образец нема да се употребуваат, но 

истите со комисиски записник ќе бидат по-
ништени со испишување преку целата при-
знаница „поништено" со потпис на членови-
те на комисијата. Овие поништени призна-
ници нема да се откинуваат од кочанот, а 
истите ќе останат кон кочанот заедно со упо-
требените признаници. 

9) Со новите кочани-признаници неупо-
требени и употребени ракува, ги прима, из-
дава и води потребна евиденција-книга на 
примените-издадени кочани признаници по 
образецот бр. 1 и книга партијалник по об-
разец бр. 2 како и врши отчитање на служ-
бениците кои што вршат наплата на даноци-
те и други буџетски приходи, еден службе-
ник од рефератот1 на даночното« книговодство. 
Овој службеник со писмено' решение го опре-
делува шефот на Управата за приходи. 

Овој службеник е одговорен за правилно-
то водење на споменатите евиденции-книги, 
ракувањето со неупотребените и употребе-
ните кочани-признаници, како и за правил-
ното и навремено отчитање на службениците 
за наплатените од нив износи на даноци и /ф. 
државни приходи. 

10) Примањето на кочани-признаници ис-
пратени од страна на претпријатието овла-
стено за нивното печатење се врши комисис-
ки. Комисијата ја формира секретарот на на-
родниот одбор на општината. Во истата еден 
од членовите е и службеникот што ракува со 
кочаните-признаници. Во записникот на ко-
мисијата треба да се констатира количината 

* на примените кочани-сериите и броевите на 
признаниците, дали се исправни и дали се 
предадени на ракување на одговорниот слу-
жбеник за ракување со истите. Неисправ-
ните кочани-признаници со оверен препис од 
комисискиот записник се враќаат на испра-
ќачот. За евентуално помалку или повеќе 
примени кочани-признаници рекламации се 
прават во срок од 3 дена. 

11) Одговорниот службеник што ракува 
со копаните признаници, може истите да ги 
дава за вршење наплата на даноците и дру-
гите давачки со истите и тоа: на определе-
ните службеници на управата за приходи за 
вршење на наплата на приходите, на други 
службеници на народниот одбор на општи-
ната кои што се доделени на помагање на 
управата за приходи во наплатата на дано-
ците, како и на службениците во месните 
канцеларии за наплатата на даноците и дру-
гите давачки од даночните обврзници што 
сами доброволно се јавуваат во месните кан-
целарии да ги платат своите задолженија на 
даноците и другите давачки. Вакви кочани-
признаници на друѓк установи и лица не се 
даваат. 

Одговорниот службеник не може да дава 
повеќе од еден кочан признаници на службе^ 
ликот. По исклучок во времето на засилена 
наплата на даноците може да се дава и по-
веќе кочани-признаници но најмногу до 10. 
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Меѓутоа, службеникот што врши наплата 
по примените кочани-признаници не може 
да започне нов кочан-признаници додека не 
го заврши започнатиот кочан-признаници. 

Исто така не може да се даде на службе-
ните нов кочан признаници ако не го вратил 
порано примениот кочан и не се отчетел за 
наплатените износи по одредбите на ова 
упатство. 

12) Кочаните признаници пред предава-
њето на службеникот за наплата се заверу-

% ваат на последниот лист на корицата од ше-
фот на управата за приходи со ознака за 
бројот на признаниците. Секоја признаница 
која се дава на странката е потпечатена со 
печатот на народниот одбор на општината на 
чија што територија се врши наплатата. На-
платувањето на даноци и други приходи со 
признаници не од кочан ќе се смета како 
опит за дисциплински прекршок или опит за 
злоупотреба. 

13) Службениците што вршат наплата на 
даноците и другите приходи се должни во 
местата каде што се наоѓа седиштето' на На-
родната банка2 наплатените износи наиме да-
ноци! и др. давачки да ги уплатуваат во фи-
лијалата на Народната банка во срок од 24 
часа по извршената наплата. Во останатите 
места наплатените износи даноци и др. давач-
ки ги уплатуваат најдоцна во срок од 7 дена 
од денот на извршената наплата (чл. 106 од 
Уредбата за данокот на доход). Едновремено 
со уплатувањето на наплатените износи, слу-
жбеникот што« ја вршел наплатата е должен 
да изготви спецификација на наплатените 
износи. 

Шефот на управата за приходи може да 
определи одговорен службеник во рефератот 
по даночно книговодство' на кого службени-
ците што ја вршат наплатата да ги преда-
ваат наплатените износи заедно со специфи-
кацијата на наплатените износи и овој служ-
беник во горе споменатите срокови да ги 
уплатува наплатените износи во филијалата 
на Народната банка. 

Потврдата односно расписката од фили-
јалата на Народната банка за уплатените 
наплатени износи се залепува на последниот 
талон на кочанот признаници опфатени со 
спецификации ата. 

По употребата-исполнувањ его односно 
потрошувањето на сите признаници од еден 
кочан признаници се изготвува одделна спе-
цификација независно од тоа дека во текот 
на истиот ден или во текот на 7-те дена 
определени срокови за уплата на наплатен 

ните износи даноци и други; давачки се про-
должува со наплатата по друг кочан-призна-
ници, Во вакви случаеви наплатените износи 
по одделните спецификации ќе се уплатат во 
филијалата на Народната банка во пропиша-
ните срокови со одделни уплатници по се-
која одделна спецификација, за да може на 
последниот талон на кочан-признаници оп-
фатена со спецификацијата да се залепи пот-
врдата од филијалата на Народната банка. 

По потполното употребување на сите 
признаници од еден кочан-признаници и у-
платувањето на наплатените износи по овој 
кочан, одговорниот службеник во рефератот 
на даночното книговодство за ракување со 
кочаните-признаници е должен да направи 
веднаш проверка на наплатените износи од 
секоја одделна признаница внесена во изгот-
вената спецификација како и уплатениот 
вкупен износ во филијалата на Народната 
банка со вкупниот износ искажан по однос-
ната спецификација, Се разбира дека збиро-
вите искажани по спецификацијата треба да 
се проверат дали се правилно сумирани и 
дали се сложуваат вертикално) и хоризонтал-
но. По извршената проверка ако се конста-
тира дека сите наплатени износи се уплатени 
во филијалата на Народната банка во пропи-
шаниот срок, одговорниот службеник на са-
мата спецификација потврдува дека изврше-
ната уплата е точна и се потпишува, за кое 
носи наполно одговорност. 

Доколку пак при проверката се конста-
тира неправилност било во помалку наплате-
ни износи или неуплатени во срок, наплате-
ните износи за таа констатација веднаш се 
изготвува записник во три примерка од кои 
еден се предава на шефот на управата за 
приходи за преземање законски мерки, еден 
се предава на службеникот што' ја вршел на-
платата и еден се задржува за даночното 
книговодство'. Овој записник се потпишува 
од службеникот што ја извршил проверката 
и од службеникот што ја вршел наплатата. 
Записникот се заведува во деловодниот про-
токол на народниот одбор на општината. 

Кога шефот на управата за приходи опре-
дели службеник што ќе биде должен да ги 
прима ненаплатените износи даноци и др. да-
вачки од страна на службениците на управа-
та за приходи, кои што се овластени да вр-
шат наплата на даноците и др. давачки, овој 
службеник се задолжува да устрои и уредно 
води касов дневник. Касовиот дневник ќе се 
устрои и води по овој образец: 

"о" а. >о 

Серија и број на приз-
ницата Од кого е примено од-

носно па кого е предадена 
Износ динари Број на 

изводот 
од НБ <0 наплатената сума 

Број на 
изводот 
од НБ 

о 
Ои 

н пз 
СЗ 

серија број Примање Издавање 
1' 
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Одговорниот службеник откако ќе ги 
провери спецификации^ на наплатените из-
носи, преброи парите и ги заведе во кассшиот 
дневник, на службениците што ги наплатиле 
истите им дава писмена признаница за при-
мените и заведени во касовиот дневник пари. 
Признаницата ќе биде по следниот образец: 

П Р И З Н А Н И Ц А 
На Дин и со букви 

кој износ е примен од на-
платен на име даноци и други давачки по 
квитанција серија бр 

Оваа сума е заведена во касовиот днев-
ник на страна . . . . под бр од . . . . 
1956 година. 

1956 г. 

Примил 
Одговорен службеник, 

14) Се забранува секакво прецртување, 
бришење, поправувана на испишаните' суми 
по признаницата како и исправување на име-
то и презимето* на даночниот обврзник. До-
колку нашгатниот орган погреши при соста-
вувањето на признаницата истата се анули-
ра. Анулирана ето се врши со пишување со 
мастило зборовите „анулирало" преку целата 
признаница и се потпишува. 

Признаницата се пишуваат со мастиљав 
молив, а налогот за книжење и талонот со 
копирање преку индиго. 

15) Управите за приходи на општините да 
започнат со примената на ова Упатство вед-
наш, а до 30 јуни 1956 година да ја ажури-
раат книгата на примените и издадени коча-
ни-признаници по образецот бр. 1 и книгата 
партијалник по образецот бр. 2 и да поднесат 
извештај на Управата за приходи на народ-
ниот одбор на око ли јата за стореното. 

16) Се задолжува Управата за приходи на 
народниот одбор на околијата да се грижи за 
правилното спроведување на ова Упатство и 
до 5 јули 1956 година да поднесе писмен из-
вештај до Управата за приходи при Држав-
ниот секретаријат за работи на финансиите 
за неговото исполнување во поставениот 
срок. 

17) Ова Упатство влегува во сила веднаш, 
а ќе се применува од 1 јули 1955 година од-
носно 1 јануари 1956 година, а ќе се објави 
во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 2265 

К Н И Г А 
за примените" и дадени на употреба кочани 

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

М. Романо, е. р. 
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208. 
На основа член 35 од Уредбата за заед-

ниците на електростопанските претпријати-
ја („Службен лист на ФНРЈ" бр. 4/54, а со 
цел да се обезбеди правилно снабдување на 
потрошувачите со електрична енергија во 
периодот на маловодието во 1956 година, ја 
издавам следната 

НАРЕДБА 
ЗА НАЧИНОТ НА СНАБДУВАЊЕ ПОТРО-
ШУВАЧИТЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ВО ВРЕМЕ НА МАЛОВОДИЕТО 
ВО 1956 ГОДИНА 

I 
Електростопанската Заедница на НР Ма-

кедонија, преку главниот Електроенергетски 
диспечер, ќе ги спроведе следните мерки: 

1) Во I и Ц смена да даде приоритет до 
80% од нивните потреби во електрична сна-
га на индустриските потрошувачи од прв 
степен споменати во Решението! на овој Се-
кретаријат број 261 од 14. VII. 1956 година — 
за приоритетот на консуматорите за* корис-
тење на електрична енергија; 

2) Останалата расположива електрична 
енергија да се доделува на индустриските 
потрошувачи од втор и трет степен споме-
нати во Решението од претходната точка и 
на широката потрошувачка, така да во I и 
Н1 смена се даде приоритет на индустриски-
те потрошувачи и на сите јавни служби, до-
дека во втората смена да се даде приоритет 
на широкана потрошувачка особено во гра-
довите и населбите за вечерно осветлување. 

Се забранува употребата на термичка 
енергија за широка потрошувачка во време-
то од 8 до 13 саатот и од 18,30 до 21,30 саатот. 

Во исклучителни случаеви (изненадни 
испраѓања) — на поголеми погонски едини-
ци од погон и особено големо маловодие мо-
же, на широката потрошувачка периодично 
и плански да се врши редукција со исклу-
чување на населби во сите смени, и да би се 
во тоа време обезбедила работата на индус-
тријата. 

Се задолжува Електростопанската заед-
ница, на пригоден начин, да ги обавестува 
потрошувачите за време трајањата на за-
браните и: исклучувањата од ставот 2 и 3 од 
оваа точка, 

3) На сите договорни потрошувачи, на 
кои приклучната снага е поголема од 30 к№, 
или се со годишна потрошувачка поголема 
од 50.000 кЛЛГћ, ако се занимава со индустри-
ска делатност, или на кои приклучената 
снага е поголема од 15 а помала од 30 к ^ 
или се со годишна потрошувачка поголема 
од 30.000 к№ћ, ако се занимава со друга деј-
ност, да се додели во време на маловодието 
просек од 80% од остварената електрична 
снага во 1955 година; 

4) Во согласие со претпријатијата — ко-
рисниците на електрична енергија, може да 
се заведе неделата како работен ден, а денот 
на одморот да се определи во друг ден през 
седмицата; 

5) Купувачката, продажба и дистрибуци-
јата на електричната енергија да се врши 
исклучиво на основа на склучен договор со 
кој да се опредешат количината и можната 
електрична снага по смени во време на ма-
ловодието. 

П 
Градовите и населбите што имаат локал-

ни централи во време на маловодието ќе до-
биваат само додатна снага од електро-енер-
гетскиот систем на НРМ. 

Ш 
Оваа Наредба влегува во сила веднаш, а 

ќе се објави во „Службен весник на НРМ"* 
Број 262 

14 јули 1956 година 
Скопје 

Секретар 
за индустрија на Извршниот 

совет, 
Благој Симеонов, с.р. 

209. 
На основа член 19 од Законот за турис-

тичко логорување („Службен весник на 
НРМ", бр. 9/56) и чл. 37 од Законот за орга-
ните на управата во НР Македонија („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 14/56), донесувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ТУРИСТИЧКО ЛОГОРУВАЊЕ 

I. Одредуваше место за туристичко 
логоруваше 

Член 1 
Местата за туристичко логорување ги од-

редува народниот одбор на општината. За таа 
цел народниот одбор формира посебна коми-
сија од преставници на санитарната инспек-
ција, надлежните управни органи за стопан-
ство и внатрешни работи, како и претставни-
ци на месното туристичко друштво и угости-
телска комора. 

Член 2 
При давање на мнение, дали едно место е 

годно за туристичко- логорување комисијата 
ќе се раководи, покрај пропишаните здрав-
ствени и технички услови, уште и по след-
ните начала: 

а) за туристичко^ логорување да се избе-
рат места односно подрачја што се пристап-
ни за сообраќај и оддалечени од изградените 
површини, кои можат лесно да се оградат, 
чуваат и надзируваат, ѕако и да се привлече 
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ни со своите убавини, а во близина да има 
можност за капење и спорт; 

б) земјиштето да биде од послаб бонитет 
и што спространо, како би се овозможило 
слободно движење на корисниците на лого-
рот, а и за одвоено поставување на шатори и 
други објекти; 

в) земјиштеЈО да не биде подводно (мо-
чуришно), ни во близина на болници и сана-
ториуми, како и на воени, железнички и фа-
брички објекти. 

Член 3 
На основа извештајот и образложениот 

предлог на комисијата народниот одбор на 
општината2 по претходно- прибавено мнение 
од надлежната санитарна инспекција и мес-
ната туристичка организација, го одредува 
местото на кое може да се организира тури-
стички логор. 

Член 4 
Сопственици на приватни земјишта, оп-

штествени организации и стопански органи-
зации кои управуваат со земјишта во опште-
ствена сопственост не можат да осниваат ту-
ристички логори, нити да даваат свои однос-
но земјишта со кое управуваат на употреба 
на организации, групи или поединци за ту-
ристичко логорување, доколку таквите зем-
јишта претходно не се одредени како годни 
за туристичко логорување, во согласност со 
приватниот сопственик односно организаци-
јата. 

Член 5 
Доколку за туристичко логорување се од-

редуваат места на подрачјата што се прогла-
сени за национални паркови, стрини и под-
ложни на ерозија, на заштитни подрачја и 
шумски земјишта, како и на оние подрачја 
во однос на кои уште не се донесени реше-
нија а се сметаат заштитени, како и на под-
рачја од ботанички, зоолошки, геолошки или 
географски карактер или подрачја со нароч-
ни природни убавини, покрај одредбите од 
Законот за туристичко! логорување, ќе се 
применуваат и одделните прописи што важат 
за тие подрачја. 

П. Означување на местото 
Член 6 

Видно обележување на положбата и гра-
ниците, како и природните особини и техни-
чката опременост на местото одредено и уре-
дено за туристичко логорување и пролазите 
патишта према тоа место се врши со помош 
на ориентациони табли, со примена на интер-
национални знаци, а со запазување на соо-
браќајните и градежните прописи. 

Ш. Изградба на туристички логор 
Член 7 

Пред да се отпочне со работата за уреду-
вање на туристичкиот логор, оснивачот на 
логорот мора да поднесе на одобрување на 
народниот одбор на општината план за из-
градба и уредување на местото за туристич-
ко логорување. 

Планот за изградба и уредување на мес-
тото за туристичко логорување мора да со-
држи: 

а) опис на природните особини на местото 
одредено' за туристичко логорување и него-
вата поширока и потесна локација; и 

б) програма за техничко-санитарното уре-
дување, изградување и разместување на по-
стојаните и времените објекти во туристич-
киот логор. 

Член 8 
Народниот одбор на општината на пред-

лог на комисијата од член 1 од овој Правил-
ник го1 одобрува планот за изградба и уреду-
вање на туристичкиот логор. 

Комисијата одделно ќе испита, дали пред-
ложениот план за изградба и уредување на 
местото за туристичко логорување го осигу-
рува исполнувањето на одредбите за мини-
малните техничко-санитарни и хигиенски 
услови и уреди, дали се тие услови и уреди 
во склад со предвидениот број на корисници-
те на туристичкиот логор, како и дали со из-
градбата и уредувањето на туристичкиот ло-
гор не се пречи на природниот и естетскиот 
изглед на местото' и околината. 

Член 9 
Организацијата односно групата на која 

надлежниот управен орган на народниот од-
бор на општината И одобри да логорува на-
двор од местото, што е однапред одредено и 
привремено за туристичко логорување, дол-
жна е, освен уредувањето! и одржувањето на 
санитарно-хигиенските уреди према пропи-
сите кои важат за туристичкиот логор: 

а) да одржува чистота околу просторот 
одреден за логорување, да ги чува изворите 
на водите од загадување, да ги отклонува от-
падоците со изгорување или закопување во 
земја; и 

б) да ги пополни и израмни! сите длабочи-
ни и јами пред да го напушти местото за 
логорување1. 

Таквата организација односно група е 
должна благовремено да го извести народ-
ниот одбор на општината за времето на на-
пуштањето на местото за туристичко« лого-
рување, доколку е со намерение истото да го 
напушти пред истекот на рокот означен во 
одобрението. 

IV. Хигиенско-санитарни уреди 
Член 10 

Местото одредено за туристичко логору-
вање мора да биде снабдено со вода за пиење. 



ЗАВРШНИ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

А к т и в а 

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

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

ѕ § о- 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 средства 

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

50 729 
325 

5.368 

21.470 

2.820 
446 

661 

В К У П Н О : 81.819 

5 §, ех о Назив на позицијата Износ 
во ООО див. 

А. Извори на основните Ас издвоените 
средства 

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

инвестиции 
3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит з а финансира-

ње инвестиции 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
6. Ванка — 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 : 

42.682 

8.047 
5.275 

469 

23.594 

914 
177 

661 

81.819 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈ ОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ОСТРОВО", ВО 

1955 ГОДИНА 

Планираниот сеидбен план стопанството го из-
врши навреме, применувајќи ги сите агротехнички 
мерки, додека производствениот план не можеше 
да се изврши 100%, бидејќи доцните цролетни мра-
зеви и слани нанесоа големи штети на некои кул-
тури (боранијата, тиквиците, краставиците, а озо-
штието беше наполно уништено). Исто така за не-
исполнение на планот влијаеше и претераното 
влажно време Скај пиперот стопанството доби по-
мал принос за 7.000 кгр. од хектар). 

И покрај тоа стопанството во 1955 год. постиг-
на добри средни приноси од главните култури, и 

тоа: од боранијата по 5.000 кгр. од хектар, салати 
61.000 броја од хектар, краставици 43.000 броја, до-
мати 41.800 кгр. од хектар, јагоди 4.000 кгр. од хек-
тар, рана зелка 20.000, а исто така добри приноси 
дадоа и други култури (компирот и доцната зелка). 

Планираното производство на сточарски про-
изводи е исполнето. Добиен е среден принос на 
млеко до 2.200 кгр. од едно грло за цела година, а 
од свињарството се добиени просечно по 20.000 
броја прасиња од една мајка, додека во пчелар-
ството е постигнат многу поголем принос на мед 
во споредба на 1954 год. 

Произведените земјоделски производи се пла-
сирани на пазарот навремено и по поволни цени, 
освен на доцната зелка која не можеше да се пла-
сира на пазарот. 
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Со постигнување на повисоки цени на земјо-
делските производи во однос на 1954 год. стопан-
ството успеа да не покаже загуба и покрај тоа 
шт<? имаш? големи штети од пролетните мразеви, 

но да покаже добивка во износ од 660.918 дин. До-
бивката е употребена за исполнување на закон-
ските обврски. (52) 

Б И Л А Н С 
НА ДРВОДЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БЛАЖЕ РОГОЗИНА?©*,, ВО БИТОЛА 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

3 а Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. Ѕ а Назив на позицијата а* о 

Износ 
во ООО дин. 

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

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

24.983 
107 

1. 
2. 

средства 
Фонд на основните средства . . 
Долгорочен кредит за довршување 
инвестиции 

24.983 

за инвестиции 7.489 3. 
4. 

Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-

9.477 

Б. Обртни средства 5. 
ње инвестиции 
Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . — 

вестиции 
Б. Извори на обртните средства 

107 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

6. 
7. 

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

29.400 
2.С91 

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

10.537 
32.883 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

Г. Финансиски резултат 
9. 

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

9.941 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

7.235 
11. 
12. 

Г. Финансиски резултат 
Добивка 
Покритие на загубата 

7.235 

В К У П Н О : 83.234 В К У П Н О : 83.234 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДРВОДЕЛСКОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „БЛАЖЕ РОГОЗИНАРО", ВО 

1955 ГОДИНА 

Споредено производството во 1954 и 1955 год. 
покажува покачување во корист на 1955 год. Во 
1954 год. беше остварен бруто-продукт во износ од 
79,000.000 даш. заедно со продавницата која во 1955 
год. оствари промет од 17,000.000 дин. за период од 
9 месеци (кога се издвои). Во 1955 год. е остварен 
бруто-продукт без продавницата во износ од 
78,000.000 дин. 

Ова зголемување на бруто-продуктот за 1955 
год. е резултат на поскапувањето на цените на 
материјалите. Остварувањето на добивката од 
7,235,000 во 1955 год. е резултат на снижувањето 
на цената на чинењето. Остварениот бруто-про-
дукт спореден во 1954 и 1955 год. е скоро сличен 

по оправдувањето на зголемувањето за 19%, но 
добивката остварена во 1954 год. и 1955 год. пока-
жува разлика во полза на зголемувањето во 1955 
год. Во 1954 год. 3,200.000 а во 1955 год. 7,235.000 
или зголемена добивка во 1955 год. во однос на 
1954 год. за 125% или остварена 225%. Вака до-
бриот резултат е овозможен со намалување на ре-
жиските трошоци односно со смалување на цената 
на чинењето на производството. 

Зголемувањето на производството и намалува-
њето на цената на чинењето е резултат и од си-
стематскиот преод на полуиндустриски начин на 
произведувањето, односно произведување повеќе се-
риски производи отколку порачки. Преодот кон 
индустриски начин на производството ќе овозмо-
жи полн успех во 1956 год., затоа што 1955 год 
беше преодна година. (53) 
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А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПЕЧАТНИЦАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

-8 8. Ои 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 средства 

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

B. 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 : 

143.712 
391 

55.626 

69.880 

24.644 
2.501 

26.166 

322.920 

о V СХ Си о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

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

инвестиции 
3. Разни фондови 
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 
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 : 

143.712 

62.777 

874 

63.359 

13.759 
12.273 

26.166 

322.290 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРОЕКТАНСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОЕКТАНТ", СКОПЈЕ 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

Чо О СХ си о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. Ри 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 средства 

за инвестиции 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

B. 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 : 

17.146 

5.727 

2.107 

6.689 
4.112 

34.332 

70.113 

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 

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

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

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

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

В К У П Н О : 

17.146 

4.338 

10.614 

3.683 

34.332 

70.113 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ПРОЕКТАНКСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

„ПРОЕКТАНТ" ВО 1955 ГОДИНА 

По предвидениот финансиски план претприја-
тието требаше да реализира вкупен приход од 
80,000.000 дин. со 114 лица персонал просечно ме-
сечно. Меѓутоа со персонал од 91 лице просечно 
е реализиран вкупен приход од 77,530.323 дин. Ако 
се земе дека цените на услугите во 1955 год. во 
споредба со оние од 1954/ год, беа исти, тогаш пла-
нот на реализацијата е натфрлен со 20%. Секој 
динар вложен во основните средства донесе во те-
кот на 1955 год. 4,30 динари приход, додека секој 

динар исплатен платен фонд донесуваше 3,75 дин. 
приход. 

Особен успех во својата работа претпријатието 
забележи во реализирањето на своите побарувања 
од инвеститорите ќои на крајот од деловната го-
дина изнесуваа само! 5,867.478 дин. спрема 16,986.11? 
дин. колку изнесуваа побарувањата од инвестито-
рите во почетокот на 1955 год. 

Претпријатието реализира 34,332.124 дин. до-
бивка од која на општествената заедница отпаѓа 
30,751.134 дин. додека на претпријатието 3,580.780 
дин. или 1,838.732 дин. за плати над тарифните 
ставки, (56) 

Б И Л А Н С 
НА ФИЛИЈАЛАТА „ЖИТОФОНД", ТИТОВ ВЕЛЕС 

А к т и в а на ден 31-ХП-1954 година П а с и в а 

% Е Назив на позицијата к=С О 
Износ 

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

во ООО дни. 

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

1. Основни средства 141.517 средства 
141.517 1. Основни средства 

1. Фонд на основните средства . . 141.517 
2. Инвестиции во тек 2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства 

31.726 
инвестиции — 

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

ње инвестиции 

38.324 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 214.443 вестиции • — 

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

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 204.000 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 26.450 

50.064 
8. Пасивни временски разграничувања . — 

5. Купувачи и други побарувања . . 50.064 
В. Извори на средствата во пре-

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

6. Друга актива 2.291 сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 24.529 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 5.221 

7. Распоредена добивка 24.076 Г. Финансиски резултат 

8. Загуба — 11. Добивка 24.076 8. Загуба 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 464.117 В К У П Н О : 4^.117 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ НА ФИЛИЈАЛАТА 

„ЖИТОФОНД", ТИТОВ ВЕЛЕС ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието во текот на 1955 год. планот го 
изврши со 109% и оствари вкупен приход од 
70,607.000 дин. 

Претпријатието има пуштено во погон при 
крајот на 1955 год. луштара за оризова арпа. 

Снабдувањето со суровини се одвиваше нор-
мално, така да залихите беа нормални и немаше 
оскудица во суровините. 

Продуктивноста на трудот многу зависеше од 
машинскиот капацитет, бидејќи работевме со ста-
ри машини. Но во третиот квартал во 1955 година 
се изврши замена на застарените машини и така 
капацитетот на млинот се наголеми за 6 тони мле-
ва во 24 часа. Со тоа претпријатието успеа да ги 
намали трошоците. (40) 



ШЛИЦ-1МГ СЛУЖБЕН в к Ш к ИА 1№М Стр. Ѕ — бр. 25 

А к т и в а 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН ВО ШТИП 

на ден 31-ХП-1955 година П а е и в а 

* о 
V СХ О. О Назив на позицијата |Износ• 

во ООО дин. 
X о 

Ои >о Назив на позицијата Износ 
во ООО дин. 

А. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 100.544 
2. Инвестиции во тек 7.897 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 18.418 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

95.964 

15.946 
4.780 

76.416 

В К У П Н О : 319.965 

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 

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

/ 

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

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

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

В К У П Н О : 

100.544 

24.273 

7.897 

75.425 
22.264 

812 

8.336 
3.997 

76.416 

319.965 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието за обработка на тутун во Штип 
во текот на 1955 год. откупи 202.181 кгр. тутун по 
средна цена 356 дин. по еден кгр. Со оглед на тоа 
дека сезоната во 1954 год. беше претежно сушна 
Огоа во голема мера се одрази негативно на кван-
титетот, а позитивно на квалитетот), работничкиот 
совет на претпријатието застана на становиште си-
те откупени количини да се ^манипулираат и се 
што е годно да се издвои за извоз. Во тој однос се 
постигнати добри резултати. Од 181.977 кгр. добиен 
финален продукт се продадени за извоз 126.007 кгр 
по средна цена 1.878 дин. по 1 кгр. а за домашна 
фабрикација се продадени 55.527 кгр. по средна 
цена 750 дид. 1 клр. Кога овие показатели би се! 
споредиле со податоците од 1954 год. кош од 340.000 
кгр. финален продукт се продадени за извоз само 
128.000 кгр. ќе се види дека во текот н& 1955 год. 
во тој однос е постигнат добар успех. 

Вкупниот приход на претпријатието во 1955 
год. изнесува 371,673.771 дин. и се состои од: 1. Ре-
ализација 340,875.100 дин.; 2. Курсни разлики 
30,155,170 дин.; 3. Камата од Народната банка 180.815 
дин.;, 4. Приходи од отпадоци 60.164 дин.; 5. Услуги 
од Злетовскиот реон 304.400 дин.; 6. Приходи од 
материјали канет, во прописот 96.366 дин.; 7. -При-
ходи од расадот 16.250 дин. 

Вонредните расходи изнесуваат 14.494 дин: 
Трошоците во текот на 1955 год. изнесуваат 

$95,270.464 дин. и произлегуваат од: 1. Материјални 

режиски трошоци 10,522.054 дин.; 2. Набавна цена 
на суровините 71,900.977- дин.; 3. Амортизација 
2,760.186 дин.; 4. Плати 9,865.562 дин.; 5. Придонес 
за социјално осигурување 4,210.213 дин.; 6. Инте-
рес на основните средства 6,151.062 дин.; 7. Зем-
јарина 45.691 дин.; 8. Придонес за кадрови 197.781 
дин.; 9. Чланарина на здруженијата 58.000 дин.; 10. 
Придонес за унапредување на производството 
1,115.021 дин. и 11. Данок на промет 188,443.923 дин. 

Добивката од 76,415.902 дин. е распределена: 
1. Сојузен данок 42,686.564 дин.; 2. Законски обврски 
1,495.115 дин.; 3. ГНО дел во добивката 20,561.808 
дин. и 4. На претпријатието: 11,672.415 дин. 

Ваквиот добар финансиски резултат се должи 
пред сб на тоа што се спроведе решението на ра-
ботничкиот совет да се ^манипулираат сите туту-
ни и да се издвои сето она што е годно за извоз. 

Во текот на 1955 год. се чувствуваше недостиг 
во женска квалификувана работна сила за сор-
тирање. Старите работнички го напуштаа нашето 
претпријатие и се запослуваа во Фабриката „Ма-
кедонка", каде им е постојана и осигурана работа-
та во текот на целата година. Исполнувањето на 
нормите во претпријатието за 1955 год. изнесува 
94,53%. 

За да се избегнат тешкотиите околу женската 
квалификувана работна сила работничкиот совет 
реши во идните години да се изврши распоред на 
работата, така што през целата година да'има ра-* 
бота, да се избегне мртвата сезона. (62) 



Стр. 6 — Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „СЛУЖ БЕН ВЕСНИК НА НРМ" — СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 & Назив на позицијата 4 

сх о 
Изхос 

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

во ООО дин. 

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

1. Основни средства 247 
1. 

средства 
Фонд на основните средства . . 247 

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

за инвестиции 1.437 3. 
4. 

Разни фондови 
Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

1.548 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

1.282 
вестиции *. . . 

Б. Извори на обртните средства 

— 
4. Вкупни обртни средства . . . . 1.282 

вестиции *. . . 

Б. Извори на обртните средства 

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

актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

129 8. Пасивни временски разграничувања — 

5. Купувачи и други побарувања . . 129 
В. Извори на средствата во пре-

6. Друга актива 74 В. Извори на средствата во пре-
6. Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 721 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 653 

7. Распоредена добивка 2.232 Г. Финансиски резултат 
— 11. Добивка 2.232 

12. Покритие на загубата . . . . . —1• 

В К У П Н О : 5.401 В К У П Н О : 5.401 

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

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 
• 1 • 1 Износ ЕЈ г-.' ,.,. Износ 

Ѕ & Назив на позицијата 
Си о во ООО дин. а> си Назив на позицијата си О во ООО дин. 

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

1. Основни средства 2.478 средства 
2 478 

2. Инвестиции во тек — 1. Фонд на основните средства . : 2 478 
2. Инвестиции во тек 

2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства 

5.879 
инвестиции — 

за инвестиции 5.879 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

7.734 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции — 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 72.721 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 69.500 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . — ' 

9.661 8. Пасивни временски разграничувања 64 
5. Купувачи и други побарувања . . 9.661 

В. Извори на средствата во пре-
6. Друга актива 3.006 В. Извори на средствата во пре-
6. Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 12.380 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 1.589 

7. Распоредена добивка 6.783 Г. Финансиски резултат 
6.783 8. Загуба — 11. Добивка 6.783 8. Загуба 

12. Покритие на загубата —~ 

В К У П Н О : 100.528 В К У П Н О : 100.528 



22-УП1-1Ѕ56 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ИМ* Стр. 7 — Бр. 

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

1955 ГОДИНА 

Претпријатието издава марксистичка и умет-
ничка литература покрај тоа како споредна дејност 
има и сопствена книжарска мрежа на територијата 
на НРМ со вкупно 14 продавници. Во 1955 год. прет 
пријатното отвори и одделение за продажба на го-
лемо канцелариски и школски материјали. 

Планираниот промет од 150,000.000 дин. оства-
рен е со 158,692.000 дин. 

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

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

(70) 

Б И Л А Н С 
НА ШИВАЧ&АТА ПРОИЗВОДИТЕЛИ*. ЗАДРУГА „ГЕРАС ЦУНЕВ" — СТРУМИЦА 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 О. Назив НА позицијата 
ОЈ ЧО 

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

Износ 
во ООО дин. 

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

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

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

инвестиции 

785 

за инвестиции 650 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

6.852 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 6.973 вестиции 
Б. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

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

2.260 

5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 1.907 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

1 
Г. Финансиски резултат 

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

418 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба . . • . 

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

714 

В К У П Н О : 11.029 В К У П Н О : 11.029 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Шивачката задруга „Герас Цунев" — Струми-
ца, е составена од 5 работни одделенија и 2 салона 
за кроење и: пречекување гости, како и 1 продав-
ница за продавање конфекција од сопствено про-
изводство. 

Во 1955 год. задругата забележи виден резул-
тат за кое сведочи и остварената добивка во износ 
од 714.089. дин. Организацијата на работата се од-
виваше добро и покрај некои тешкотии. На ра-
ботниците им беше обезбедувано месечните принад-
лежности да им. се исплатуваат во полн износ. 

Бидејќи задругата од година на година се про-
ширува се појави потреба од модернизација на 
производството. За таа цел е изработен елаборат за 
да ни се одобри долгорочен кредит од Народната 
банка. Со ова би се решиле низа недостатоци во 
поглед на изработката на конфекција, а со преу-
редување^ на машинскиот парк ќе се овозможи 
поголемо производство зашијување на нова работ-
на рака и што е најважно исфрлување на квали-
тетно производство. 

Задругата располага со основни средства кои 
сама ги набавила од сопствените извори во износ 
од 784.717 дин. и издвоени средства кај Народната 
банка 649.756 дин. (5ф 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЖИТО ЛЦВ" — СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 Назив на позицијата СХ. О 
Износ 

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

во ООО дин. 

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

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

за инвестиции 

96.768 

Ј34.627 

средства 
1. Фонд1 на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

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

31.155 

65614 
48.285 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-
— 

4. Вкупни обртни средства . . . . 69.632 вестиции . . . . . . . . . . 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 

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

еп
 

со
 с

о 
00

 с
о 

со
 с

о 

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

13.785 
2.251 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

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

10. Друга пасива 
45.492 
9.730 

7. Распоредена добивка 
8. Загуба 

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

63.281 
I 

В К У П Н О : 280.345 В К У П Н О : 280.345 

Б И Л А Н С 
НА ФИЛИЈАЛАТА „ЖИТОФОНД", БИТОЛА 

А к т в в ѕ на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 а. дазив на позицијата 
Износ 

во ООО дин. Ѕ а Назив на позицијата 
Ош, о 

Износ 
во ООО дин. 

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

117.056 средства 
117.056 

2. Инвестиции во тек 32.136 1. Фонд на основните средства . . 117.056 
2. Инвестиции во тек 

2. Долгорочен кредит за довршување 
3. Издвоени средства и други средства инвестиции — 

за инвестиции 30.494 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

34.926 

В. Обртни средства 
ње инвестиции 

В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-
32.136 

4. Вкупни обртни средства . . . . 139.330 
Б. Извори на обртните средства 

32.136 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка—кредит за обртни средства 113.000 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

5. Купувачи и други побарувања . . 9.624 
8. Пасивни временски разграничувања — 

5. Купувачи и други побарувања . . 9.624 
8. Пасивни временски разграничувања 

— В. Извори на средствата во пре* 
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 31.523 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива — 

7. Распоредена добивка 18.330 Г. Финансиски резултат 
18.330 

— 
11. Добивка 
12. Покритие на загубата 

18.330 

В К У П Н О : 346.970 В К У П Н О : 346.970 

/ 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
„ЖИТОФОНД" ФИЛИЈАЛА, БИТОЛА, ВО 1955 Г, 

Основната дејност на претпријатието е трго-
вија и откуп на житарици и брашно. Претпријати-
ето во својот состав има автоматска мелница со 
капацитет од . 45.000 кгр. за 24 часа. 

Работната 1955 год. претпријатието ја заврши. 
со успех, а кое се гледа од следните постигнати 
резултати: Остварена е вкупна реализација 
799,866.614 динари, реализиран платен . фонд 
8,432.162 динари, амортизација на основните сред-

ства 8,262.603 динари, камата на основните средства 
4.548.802 динари, остварена добивка 18,330.201 дина-
ри и "добивка дел на Народниот одбор 3,786*118 дин. 

Планот за трговската дејност е исполнет со 
130%, а производниот за мелницата 90%. 

Во почетокот на годината претпријатието има-
ше на располагање основни средства во износ од 
105,286.156 динари кои во текот на годината се на-
големија за 11,769.349. На крајот на работната го-
дина истите ја имаа вредноста од 117,055.505 ди-
нари. (49) 

Б И Л А Н С 
НА СТОЧАРСТВОТО СТОПАНСТВО „ВАРДАР", — С. ГРАДСКО 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

2 а. Назив на позицијата 0-1 о 
Износ 

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

во ООО дин. 

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

1. Основни средства . . ' 206 720 
средства 

137.305 2. Инвестиции во тек 6.136 1. Фонд на основните средства . . 137.305 

3. Издвоени средства и други средства 
2. Долгорочен кредит за довршување 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции 7:880 
за инвестиции 12.196 3. Разни фондови 24.793 

4. Долгорочен кредит за финансира-
6.298 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 6.298 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни. обртни средства . . . . 46.032 вестиции . 

Б. Извори на обртните средства 

61.373 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — креди? за обртни средства 34.400 
актива 7. Фонд на обришите средства . . . — 

5. Купувачи и други побарувања . . 11/63 
8. Пасивни временски разграничувања — 

5. Купувачи и други побарувања . . 11/63 
8. Пасивни временски разграничувања 

6. Друга актива 4.562 В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива 
сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 709 
Г. Финансиски резултат 10. Друга* пасива „ 6.041 

7. Распоредена добивка 11.762 Г. Финансиски резултат 
— 

12. Покритие на загубата . . . . . . 
11.762 

В К У П Н О : 298.561 В К У П Н О : 298.561 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Сточарског© стопанство „Вардар", е. Градско, 
е формирано на 11 јуни 1948 година, со основна де-
јност Да одгледува ситен и крупен добиток и да 
произведува фураж за исхрана на стоката. 

За извршување на својата работа, користи ос-
новни средства од 206,719.900 динари, а има кредит 
за обртни средства при Народната банка во износ 
од 34,400.000 дин. 

Во 1955 год. претпријатието имашб планираа 
продукт, 97,817.000 динари, а е остварен 135,498.405 
динари. Планираните вкупни трошоци изнесуваат 
94,500.000 динари, а се остварени 121,408.000 динари. 

Зголемувањето на вкупните трошоци како и на 
реализираните производи се должи на пазарните 
цени во текот На 1955 година, така работната го-
дина заврши со успех и претпријатието оствари 
добивка од 14,091.081 динари. 

Добивката е распоредена на обврските спрема 
општествената заедница, плати, резервен фонд и 
фонд за слободно располагање. (139) 
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А к т и в а 

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

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

»=( о си 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 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 

76.384 
24.271 

30.341 

346.744 

В. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 219.336 
6. Друга актива . . . 10.925 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 175.343 
8. Загуба — 

В К У П Н О : 883.344 

« о и а. Он УО Назив на позицијата 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 

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 

72.374 

47.166 

28.281 

428.134 

В К У П Н О : 

132.046 

175.343 

883.344 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
Во 1955 год. Претпријатието за обработка на 

тутун во Радовиш/ обработуваше тутун од родот 
на 1954 год. Во 1954 год. планот за расадување на 
тутун беше исполнет до 132%, односно контрахи-
рано беше 48,000.000 тутунови страха, а расадено 
63,376.000 тутунови страха. Од расадените тутунови 
страха се очекуваше да се откупи 507.000 кгр. ту-
тун, а при откупот беше откупено 516.256 кгр. со 
средна цена 475 дин. од кгр. или откупниот план 
беше исполнет со 101,82%. 

По обработката на откупениот тутун е добиев 
финален продукт, од 482.657 кгр. за продајна вред-
ност од 1,030.599.864 дин. од кој за извоз отпаѓа 
283.783 кгр. фет тутун за 871,527.841 дин. и за до-
машните фабрики 198.873 кгр. за 240.437.971 дин. 
Ако се вклучат во продај ната вредност вонредните 
приходи и одземат вонредните расходи, вкупниот 
доход на претпријатието ќе изнесе 1.111,965.812 
дин (871,527.841 + 240,437.971). Претпријатието на 
крајот на годината ги продаде сите готови произ-
води, така што на крајот на годината немаше ни-
какви залихи на готови производи. 

За спроведување на планираната задача прет-
пријатието планираше 288 работника и службеника 
со годишен платен фонд од 25,500.000 дин., додека 
през годината работеа просечно 257 работника и 
службеника со потрошен платен фонд 23,742.422 
дин. или производствениот план е извршен со 31 
работници помалку за 1,557.578 дин. 

Поради динамичното унапредување и проши-
рување на тутунопроизводството во овој реон, кое 

РАБОТАТА ВО 1955 ГОДИНА 
при откупот во 1956 година од бербата во 1955 год. 
достигна до 1,057.000 кгр. тутун, а при положба прет-
пријатието да располага со сместувачки капацитет 
од само ЗОО тона, тоа е присилено поголемиот дел 
од откупеното производство да го сместува во при-
ватни куќи, штали, домови, шупи и др. приватни 
и државни згради во Радовиш и надвор од градот, 
па истите материјали да ги враќа Одново во прет-
пријатието за работа. Поради тоа претпријатието 
е изложено на огромни трошоци за кирија, превоз, 
обезбедување и др., како и зголемување на кало, 

, ситнеж, мувла и деградирање на класификациона-
та употребна вредност на материјалите. По тој на-
чин се зголемува цената на чинењето, а се нама-
лува добивката. Затоа императив но се наложува 
претпријатието да настојува уште во текот на оваа 
стопанска — градежна сезона да издејствува про-
ширување на сместувачкиот капацитет ако не во 
висина на достигнатото ниво на производствениот 
капацитет од 1057 тона, она барем уште за ЗОО—400 
тона, така што сместувачкиот капацитет да се про-
шири барем на 600—700 тона. По тој начин 
сепак ќе се ублажи капацитетната криза. Со тоа 
ќе се овозможи тоа количество да се манипулира 
во местото, ќе се запослат поголем број работници 
и ќе се подобри животниот стандард на тукашниот 
работник. Со земањето во манипулација целокуп-
ното производство ќе се зголеми процентот на из-
возните материјали, како и фиксот по општестве-
ниот план. (51) 
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А к т и в 

Б И Л А Н С 
НА ФАБРИКАТА ЗА МАСЛО „ВЕЛЕС", ТИТОВ ВЕЛЕС 

на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 
И1..П т, ,± Ј I МЈ 

О 
& о Назив на позицијата Износ 

во ООО дин. 

A. Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 105.588 
2. Инвестиции во тек 430 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 18.793 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 174.419 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања 
6. Друга актива 

70.373 

Г. Финансиски резултат 

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

30.822 

В К У П Н О ? 400.430 

=1 О а а. \о Назив на позицијата Износ 
во ООО дан. 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 105.588 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции — 
3. Разни фондови 20.245 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции — 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции 430 

Б. Извори на обртните средства 
6. Банка — кредит за обртни средства 215.938 
7. Фонд на обртните средства . . . —1 

8. Пасивни временски разграничувања — 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 27.407 
10. Друга пасива — 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка . 30.822 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 400.430 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА 
ФАБРИКАТА ЗА МАСЛО „ВЕЛЕС", ТИТОВ ВЕ-

ЛЕС, ВО 1955 ГОД. 

Претпријатието е оформен© од страна на бив-
шото Министерство за прехранбена индустрија на 
НР Македонија во текот на 1946 год. Произведува: 
зејтин за храна, техничко масло, таан, масна ки-
селина и ќоспе за сточна храна. 

Во текот на изминатата година фабриката е 
проширена со резервоари за сместување на готови 
производи. Се предвидува реконструкција на фа-
бриката со набвка на модерни Линтер-машини за 
порационално користење како на производите така 
и на споредните производи од памучно семе за кои 
веќе се преговара и работите се во завршна фаза. 

Во 1955 год. претпријатието го има извршено 
планот со 110%. Благодарејќи на залагањето на 
колективот и финансиската дисциплина има оства-
рено добивка 30,821.975 дин., а со користење на су-
ровините до максимум, а снижувајќи ги режиските 
трошоци до минимум. Ова претпријатие по друг 
пат не може дај дојде до добивка, зашто работи со 
плафонски цени како на суровината така и на го-
товите производи. 

I. Ф о н д н а о с н о в н и т е с р е д с т в а : Во 
почетокот на годината имаше 103,254.063 дин. Во 
текот на годината се увеличени со 4,016.369 дин. и 
тоа за извршени поправки на камионот 461.223 
дин., за поправка на електромотори 128.288 дин., 

лиење на запчаници 544.648 дин., поправка на су-
шална 21.975 дин., кондензен лонец 145.510 дин., 
ремонт 1,115.750 дин., напојни глави 100.000 дин., 
поправка на пумпа 19.751 дин., поправка на кана-
лите 223.287 дин., поправка на резервоарите 
1,245.973 динари, и наголемување на фондот за ос-
новни средства за набавени нови основни средства 
или изградени за динари 7,021.732, а со кои се на-
бавени електромотори за динари 555.342, еден ве-
лосипед за динари 28.715, една чеза за динари 54.400 
летачки кирнер за динари 13.840, два коња за ди-
нари 200.000, два растурача за вештачки ѓубрива 
за динари 131.140, два моторни „круњаќи" за ди-
нари 344.534, пет ул јани покрену вачи за динари 
129.000, една моторна .противпожарна пумпа за ди-
нари 316.644, еден шестокрилен долап, едно полу-
биро, едно шемизе и еден трокрилен шифонер за 
динари 177.813, еден' дизел-мотор „Аран" за динари 
192.644 еден бензиски мотор за динари 71.250, седум 
веалки за динари 105.840, една машина „Сингер" 
за динари 78.000, наголемување на вредноста на 
линтер машините за динари 1,166.798, каса за ди-
нари 50.000, лимен канал за динари 45.000, наголе-
мување на вредноста на резервоарите за вградува-
њето динари 2,746.702 и оградувањето на дрвените 
магазини за динари 610.070. 

Фондот на основните средства во текот на ми-
натата година е намален за книговодствениот отпис 
за динари 8,703.884. 
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П. А м о р т и з а ц и о н е н ф о н д : Во текот на 
изминатата година е наголемен за динари 7,965.714, 
а амортизациониот фонд за одржување е наголе-
мен за динари 3.742.758, од кои се трошени како за 
поправка која е одразена во фондот на основните 
средства така и за набавка т.е. замена на основни 
средства, па на крајот на годишта амортизацио-
нен фонд за замена слободен дел имаме 4,084.654 
динари и блокиран 7,281.577 дин., додека амортиза-
ционен фонд за инвестиционо одржување имаме 
268.208 динари, која сума е и слободна за користе-
ње. 

III. Р е з е р в е н ф о н д : Во почетокот на го-
дината изнесуваше 2,401.350 динари, а во текот на 
годината е наголемен по редовен пат 1,800.000 ди-
нари, т.е. по задолжително внесување и со 4Ј3.395 

дин. наголемување на друг начин, т.е. од намале-
ните тарифни ставки за немање на стручна спре-
ма, та на крајот на годината резервниот фонд из-
несува 4,284,745 дин. Во текот на годината фондот 
не е намален, бидејќи не станало нужда за тро-
шење на овој фонд. 

IV. Ф о н д з а с а м о с т о ј н о р а с п о л а г а -
л е : Во почетокот на годината имаше 5,431.232 дин. 
кој во текот на годината се наго леми од учеството 
во добивката со дин. 1,526.946 и по друг пат 166.490 
дин., во истиот период е намален за нови инвести-
ции 2,285.305 дан. и за други цели 513.997 дин. На 
крајот на годината имаме 4,325.366 динари, од кои 
имаме дадено заем на заедницата 407.959 дин., га-
ранција за дополнителни кредити 1,413.370 динари. 

(60) 

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

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 А Назив на позицијата СХ >о 
Износ 

во ООО дин. 5 §. Назив на позицијата СХ« о 
Износ 

во ООО див. 

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

1. Основни средства 19.178 средства 
16.352 2. Инвестиции во тек . 1.020 1. Фонд на основните средства . . 16.352 2. Инвестиции во тек . 1.020 2. Долгорочен кредит за довршување 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции 2.926 
за инвестиции 1.235 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
1.235 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции — 

Б. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 5.493 
Б. Извори на обртните средства 

1.020 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 6.787 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

677 
8. Пасивни временски разграничувања — 

5. Купувачи и други побарувања . . 677 
В. Извори на средствата во пре-

5. Купувачи и други побарувања . . 
454 В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива 454 В. Извори на средствата во пре-6. Друга актива сметка и друга пасива 

9. Добавувачи и други обврски . . . 1.385 
Г. Финансиски резултат 10. Друга пасиви 103 

7. Распоредена добивка — - Г. Финансиски резултат 

8. Загуба 1.651 11. Добивка . 8. Загуба 
12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 29.708 В К У П Н О : 29.708 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Стопанството „Дренак" — Куманово е форми-
рано во 1948 година и се занимава со одгледување 
на градинарски култури, со цел да го обезбедува 
населението од градот со овие култури и ги регу-
лира цените на пазарот. 

Во 1955 година претпријатието оствари бруто 
продукт во износ од 18,356.652 дин. 

Поради временските непогоди приносот во ово-
штарството и оризот потфрли, а пак градинарски-
те култури беа оштетени од поплава поради кое 
претпријатието ја заврши годината со загуба во 
износ од 1,651.201 дин. (58) 
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Б И Л А Н С 
&А ПРЕТПРИЈАТОТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, ТИТОВ ВЕЛЕС 

А к т и в а ва дев 31-ХП-1954 година П а с и в а 

2 О. Назив на позицијата Ои >о 
Износ 

во ООО дин. 5 а. Назив на позицијата ^ 
0- О * 

Износ 
во ООО.дин. 

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

1. Основни средства 147.822 средства 
147.822 

2. Инвестиции во тек 2.669 1. Фонд на основните средства . . 
2. Долгорочен кредит за довршување 

147.822 

3. Издвоени средства и други средства инвестиции — 

за инвестиции 46.2ф 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 

58.074 

В. Обртни средства 5. Други извори за фицансирање ин-

223.239 
вестиции 

В. Извори на обртните средства 

2.548 
4. Вкупни обртни средства . . . . 223.239 

вестиции 

В. Извори на обртните средства 

В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 134.000 
актива 7. Фонд на обртните средства . . . 2 

100.799 
8. Пасивни временски разграничувања — 

5. Купувачи и други побарувања . . 100.799 
В. Извори на средствата во пре-5. Купувачи и други побарувања . . 

791 
В. Извори на средствата во пре-

в. Друга актива 791 сметка и друга пасива 
9. Добавувачи и други обврски . . . 53.580 

Г. Финансиски резултат 10. Друга пасива 125.517 

214.016 Г. Финансиски резултат 
214.016 214.016 

12. Покритие на загубата 

В К У П Н О : 735.559 В К У П Н О : 735.559 

Б И Л А Н С 
НА РУДАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ОПАЛСКА БРЕЧА", КУМАНОВО 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година 

2 А Назив НАЈ позицијата а. о 
Износ 

во ООО дин. 5 НЕ Назив на позицијата 
а. \О 

Износ 
во ООО дин. 

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

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

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

инвестиции . 

4.542 

1.005 .за инвестиции 2.242 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

4.542 

1.005 

В. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 15 вестиции 
Б. Извори на обртните средства 

В̂  Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 5.000 
актива 7. Фонд на смртните средства . . . 

68 
5. Купувачи и други побарувања . . 
6. Друга актива 

644 
5*885 

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

сметка и друга пасива 

68 

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

10. Друга пасива ^ . . 
1.483 . 

255 

7. Распоредена добивка 4.964 Г. Финансиски резултат 
8. Загуба 11. Добивка 

12. Покритие на загубата 
4.964 

В К У П Н О : 18.292 В К У П Н О : 18.292 
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ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Рударското претпријатие „Опалска Брена", Ку-
маново е основано на 1 ноември 1954 год. Во *955 
година оствари бруто-продукт од 19,948.418 дин. и 
чиста добивка 4,963.506 динари. е 

По општествениот план беше предвидено бру-
то продукт од 105,000.000 а е остварено 19,948.418 

што значи планот е исполнет со 19%. Главната 
пречка за ова неисполнение се доџжи на ненавре-
меното изградување на пругата така да претприја-
тието не можеше да ја пренесе рудата до станицата 
Куманово, а од таму да се уручи на купувачите. 

Претпријатието се занимава со производство 
на цементова руда „Трас" што се наоѓа во Кума-
новска околија е. Бељаковце и има големи преспек 
тиви во иднина. Ц41) 

Б И Л А Н С 
НА ИНВАЛИДСКОТО УГОСТИТЕЛСКО ПР ЕТПРИЈАТИЕ „БИЉАНА", СКОПЈЕ 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 §. Назив на позицијата Си о 
Износ 

во ООО Д1.Н. 5 Назив на позицијата 
Оц о 

Износ 
во ООО дин. 

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

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

17.784 
средства 

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

инвестиции 

17.784 

за инвестиции 4.239 3. Разни фондови 
4. Долгорочен кредит за финансира-

4.021 

Б. Обртни средства 
ње инвестиции 

5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 6.556 вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметка и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 1.376 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . 1.495 

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

663 
489 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

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

10. Друга пасива 
3.650 
1.405 

7. Распоредена добивка Г. Финансиски резултат 

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

В К У П Н О : 29.731 В К У П Н О : 29.731 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 
1955 ГОДИНА 

Угостителското претпријатие „Биљана" е осно-
вано во 1952 година и работи преку своите форми-
рани погони. Се занимава со производство и услуги 
на слатки, сода вода. 

За извршување на планот, претпријатието ра-
сполагаше со основни средства во износ од 
17,784.000 дин., а покрај тоа користеше и кредит 
ка ј Народната банка во висина од 2,871.000 динари. 

Во текот на економската 1955 година претпри-
јатието направи промет од 48,563.563 дин., а пла-
нираниот изнесуваше 41,532.000 така да планот за 
промет е натфрлен за 7,032.563 динари. 

Остварениот вкупен приход од 47,916.737 ди-
нари е распределен на: материјални трошоци 
28,528.965 дин., амортизација 1,424.536 дин., плати 
8,588.715 дин., придонес за социјално осигурување 

3,691.857 дин., интерес на основните средства 400.568 
дин., придонес за кадрови 107.600 дин. придонес за 
комора 59.347 дин., данок на промет 283.116 дин. и 
добивка 4,832.033 дин. (64) 

ИСПРАВКА 

Во извештајот за работата на Сервисот за гра-
дежни материјали „Караорман" — Скопје, прило-
жен кон завршната сметка за 1955 година, објаве« 
во „Службен весник на НРМ" број 20/56 ка страна 
17 во осмиот став наместо „од март" треба да стои 
„до март", а во последниот став на место „долниот 
наш Биланс" треба да стои „горниот наш Биланс". 

Насловот на објавениот Биланс во „Службен 
весник на НРМ" број 20 на страна 29 треба да гласи 
„Биланс на 11радското занаетчиско комбинован« 
претпријатие „Прогрес" — Штип. 

Од Редакцијата 
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Б И Л А Н С 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ИЛО ВИЛАРОВ", НЕГОТИНО 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 о. Назив на позицијата си о 
Износ 

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

во ООО дин. 

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

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

8.393 
8.357 

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

инвестиции 

2.296 

6.097 
за инвестиции 414 3. Разни фондови 

4. Долгорочен кредит за финансира-
ње инвестиции 

429 

8.357 
В. Обртни средства 5. Други извори за финансирање ин-

4. Вкупни обртни средства . . . . 5.714 вестиции 

Б. Извори на обртните средства 
В. Средства во пресметаа и друга 6. Банка — кредит за обртни средства 4.289 

актива 7. Фонд на обртните средства . . . — 

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

1.786 
241 

8. Пасивни временски разграничувања 

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

Г. Финансиски резултат 
ј). Добавувачи и други обврски . . . 

10. Друга пасива 
3.319 

118 

7. Распоредена добивка . . . . . . 1.468 Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 1.468 
12. Покритие на загубава — 

В К У П Н О : 26.373 В К У П Н О : 26.373 

ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ТО СТОПАНСТВО „ИЛО ВИЛАРОВ", ВО 1955 ГОД. 

Стопанството е формирано при крајот на 1953 
година со главна дејност земјоделство, а споредна 
градинарство и сточарство. 

Просечен број работници и службеници е 31. 
Сеидбениот план на стопанството е натфрлен 

со 15%. 
Сточарството и градинарството предизвикаа за-

губа, (овчарството поради долгата зима, болеста ко-
ја се појави (крлежи) заслабеноста и немање на 
доволно пасишта, а градинарство!1© поради тоа што 
е нова гранка и се направени потребните трошоци. 

Преспективата на ова сточарство е главно раз-
виток на лозарството, од кое 170 ха се преземени 
од лозарското претпријатие „Тиквеш" — Кавадар-
ци, согласно со новата административна поделба, 
на местото „Маревски Уши" I е. Д. Дисан. Напоред-
но со тоа стопанството има и нова површина за ло-
зарство од 59 ха. 

Стопанството не располага засега со високо-
квалификуван кадар. 

I. Утврдување на вкупниот приход: 
* а) од реализација по пат на екстерна и 

интерна во ООО: . 15.712 дин. 
б) од вонредни приходи настанати во 
работењето во ООО: 50 дин. 

или вкупно во ООО: 15.762 дин. 
П. Расподелба на вкупниот приход: 

а) на име материјални, режиски и нор-
мирани трошоци 14.093 дин. 
б) на име вонредни расходи настанати 
во работењето 205 дин. 

или вкупно во ООО 14.298 дин. 
По одбивањето на Н-риот дел од 

1-виот се доби добивка во износ од ООО 1464 дин. 
согласно со прокнижувањето по постој-
ните прописи 4 дин. 

или вкупно во ООО 1.468 дин. 
Добивката е распределена согласно со постој-

ните прописи. (59) 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА КИНО „КУЛТУРА", — ШТИП, ВО 1955 ГОДИНА 

Претпријатието е основано во 1955 година и се на годината претпријатието добро послушаше, а кое 
занимава со прикажување на филмови. Во прет- се гледа и од прикажаниот финансиски резултат, 
пријатието беа запослени 6 службеници. Во текот (61) 
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Б И Л А Н С 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО КИНО „КУЛТУРА", ШТИП 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 а. Назив на позицијата си о 
Износ 

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

во ООО дин. 

A. ОСНОВНИ И , издвоени средства 

1. Основни средства 6.158 
2. Инвестиции во тек . — 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции . 771 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . . 153 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . — 
6. Друга актива 202 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка 511 
8. Загуба — 

• 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . 4 . 3.605 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции 
3. Разни фондови ЈДЈЗЈ 
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 — 
7. Фонд на обртните, средства . . . — 
8. Пасивни временски разграничувања 11 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . — 
10. Друга пасива . . . . . .. . . . 2.637 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка 511 
12. Покритие на загубата — 

В К У П Н О : 7.795 В К У П Н О : 7.795 

Б И Л А Н С 
НА ПРЕХПР. ЗА ПРОИЗВОД И ОБРАБОТКА НА ТУТУН „ХЕРОЈ БОРКА ЛЕВАТА", ПРИЛЕП 

А к т и в а на ден 31-ХП-1955 година П а с и в а 

5 §. Назив на позицијата а, о 
Износ 

во ООО дин. Ѕ а. Назив на позицијата 
Ои хо 

Износ 
во ООО дин. 

A, Основни и издвоени средства 

1. Основни средства 77 917 
2. Инвестиции во тек 2.907 
3. Издвоени средства и други средства 

за инвестиции 6.998 

Б. Обртни средства 

4. Вкупни обртни средства . . . . 17.696 

B. Средства во пресметка и друга 
актива 

5. Купувачи и други побарувања . . 2.262 
6. Друга актива 56.352 

Г. Финансиски резултат 

7. Распоредена добивка Ј ̂  дуд 
8. Загуба _ 

А. Извори на основните и издвоените 
средства 

1. Фонд на основните средства . . 77.917 
2. Долгорочен кредит за довршување 

инвестиции — 
3. Разни фондови 3.917 
4. Долгорочен кредит за финансира-

ње инвестиции 2.907 
5. Други извори за финансирање ин-

вестиции _ 
Б. Извори на обртните средства 

6. Банка — кредит за обртни средства 59.752 
7. Фонд на смртните средства . . . __ 
8. Пасивни временски разграничувања 492 

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

9. Добавувачи и други обврски . . . 13.729 
10. Друга пасива 418 

Г. Финансиски резултат 
11. Добивка и 0 7 0 

12. Покритие на загубата _ 

В К У П Н О : 175.202 В К У П Н О : 175.202 
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Користењето на водата е дозволено едино 
преку славина. Евентуалното донесување на 
вода мора да се врши во затворени садови 
(бочви, цистерни) кои исклучиво' служат за 
таа цел. Садовите или резервоарите за скла-
дирање на донесената вода мораат да бидат 
заштитени од преголемо затоплување и секое 
загадување. Сите води кои служат за снаб-
дување на туристичките логори мораат да 
бедат под постојана контрола на санитарните 
органи. 

Член 11 
Секој туристички логор мора да има кло-

зети со или без измивање, према месните 
прилики. Клозетите мораат да бидат одвоени 
за мажи, одвоени за жени, сметајќи за 30 
души по еден клозет. Клозетите мораат да 
бидат солидно изградени и сместени на при-
родни или вештачки запленети делови од 
земјиштето, оддалечени најмалку 30—50 м. 
од другите објекти и пониско од објектите за 
снабдување со вода. 

Член 12 
За миење и перење треба да се постават, 

одвоено за мажи, одвоено за жени, умивал-
ници едноставно изградени. На секои 10 ду-
ши треба да се постави еден умивалник. 

Член 13 
За оставање на отпадоците треба да се по-

стават доволен број садови со капаци и да се 
изгради посебно покриена собирна јама. 

Член 14 
Воколку во логорот се предвидува и гот-

вење на храна, за таа цел треба да се изгради 
одделна кујнска зграда, каде да се осигура 
простор за перење, за чистење на емиш и 
зарзават, одвоен простор за месо, одвоен про-
стор за миење на садовите и приборот и 
складиште за храна спрема капацитетот за 
снабдување на логорот. 

V. Одредување на надоместокот 
Член 15 

Висината на надоместокот што го плаќаат 
поединци;, групи или оснивачи на логорот за 
употреба на местото одредено за туристичко 
логорување се одредува зависно од полож-
бата, техничката опременост и уредноста на 
местото за туристичко логорување. 

Доколку местото за туристичко!, логору-
вање се дава на употреба на група корисници 
или организација за сето- време на траењето 
на туристичката сезона или за подолг вре-
менски период, надоместокот може да се од-
реди во паушален износ во вид на закупила. 

Наплатата на надоместокот за употреба на 
местото одредено за туристичко логорување 
се врши истовремено со наплатата на такса-
та за боравок, доколку таква е пропишана од 
страна на народниот одбор на општината. 

VI. Завршни одредби 
Член 16 

Овој Правилник влегува во сила бд денот 
на објавувањето во „Службен! весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 182 
1 август 1956 година 

Скопје 
Секретар 

за станов промет на 
Извршниот совет1, 

Морис Шами, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Мичо Симо Лазарлизов, од село Габровца око-
лија Воденска, Егејска Македонија, сега живее во 
Скопје, подаде тужба за развод на бракот против 
жена си Лабрини Мичо С. Лазалидис, по татко 
Горѓи Јанули, од село Габровци — Егејска Маке-
донија, сега во неизвесност. 

Се поканува тужената во срок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ" да се јави1 лично во судот или ја 
соопшти својата адреса. Во противен случај ќе и* 
биде одреден старател кој ќе ја застапува на денот 
на расправата на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 210/55. 
(76) 

Сгојшиќ Бојана, по маж Стојановиќ, од Скопје 
ул. „176" бр. 25, подаде тужба за развод на бракот 
против Стојановиќ Милуна Радиќ, бив. од Горачик 
— Чачак, а сега во неизвесност. 

Се поканува тужениот во срок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ" да се јави лично во судот или да соопшти 
својата адреса. Во противен случај ќе му биде од-
реден старател, кој ќе го застапува на денот на ра-
справата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 109/56. 
(78) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување неважно загубеното свидетелство на лицето 
Ефтим Деловски, од Битола, издадено од Занаетчи-
ското градежно училиште во Битола, под бр. 1164 
од 31-УШ-1951 година. 

Се поканува секој оној што го притежава ис-
тото, во срок од 20 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на НРМ" да го до-
стави на сопственикот, или до овој суд. $о против-
но по истекот на горниот срок свидетелството ќе 
биде прогласено за неважно. 

Од Околискиот суд во Битола, Р. бр. 652/56. 
(77) 
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ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
2-У1-1956 година, под рег. бр. 36, на страна 95 е 
запишано следното: со решение на НО на Кума-
новска околија, бр. 5898 од 22-У-1956 година Зем-
јоделското стопанско претпријатие „Производител", 
Куманово, е ставено во редовна ликвидација. 

Претпријатието во ликвидација ќе го потпишу-
ваат претседателот на ликвидационата комисија 
Георги Георгиевски, и ликвидаторот Драган Тасев-
ски, директор на Бирото за книговодство „Ажур-
ност" — Куманово, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1913/56. (633) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-У-1956 година, под рег. бр. 418, на страна 1126 
е запишано следното: со решение на НО на општи-
ната „Кале" — Скопје, бр. 10508 од ЗО-Ш-1956 го-
дина Градежното претпријатие „Балкан" — Скопје, 
е ставено во редовна ликвидација. 

За ликвидациона комисија се назначени след-
ните лица: Панта Кранго претседател, Михо Пе-
тровски, Андон Дабевски, Васил Илиевски и Борис 
Јаневски, членови. 

Претпријатието во ликвидација ќе го потпишу-
ваат Клисински Ангел, Неделковски Божин и Ла-
заревски Ламбе. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1864/56. (891) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1У-1956 година на страна 11 е запишано следно-
то: Занаетчискиот дуќан „Ласта", Берово, е ставен 
во ликвидација, а за ликвидатор е назначен Јован 
Коколански. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 86/56. (926) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1У-1956 година на страна 46 е запишано след-
ното: Самостојниот угостителски дуќан „Солун" — 
Берово, е ставен во ликвидација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи 
бр. 87/56. (923) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Битолска околија, бр. 9011 од 29-VI-1956 година 
Градското народно претпријатие за производство 
на камени коцки — Битола, е ставено во редовна 
ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги исплатат своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниот срок Ликвидацио-
ната комисија нема да признава никакви побару-
вања, а долговите ќе ги наплатува по принуден пат 

Од Ликвидационата комисија 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
На основа решението на Народниот одбор на 

општината — Крушево, бр. 1204 од 7-11-1956 год. е 
запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 1, рег. бр. 1 уста-
новата под назив: Установа со самостојно финан-
сирање за комунални служби, со седиште во Кру-
шево. Предмет на поодувањето на установата е: 
одржување на чистоќата на градските улици, пар-
ковите и зеленилото; управување со градската ба-
ња, одржување на кланицата, пазариштето и во-
доводната мрежа во градот. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината — Крушево, бр. 3173 од 
26-Х-1955 год. 

Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е Народниот одбор на општината — 
Крушево. 

Установата Ќе ја потпишува раководителот 
Благоја Петровски. 

Бр. 1204/56 од Народниот одбор на општината 
— Крушево. (249) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината — Тетово, бр. 11118 од 27-1У-1956 год. 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање под рег. бр. 15, установата под 
назив: Ветеринарна станица, со седиште во Те-
тово. Предмет на поодувањето на установата е: ле-
кување на добиток и сузбивање ка заразни, пара-
з и т и и други болести по добитокот во реонот на 
Народниот одбор на општината — Тетово и селото 
Сараќино. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината — Тетово, бр. 5725 од 
7-Ш-1956 год. 

Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е Народниот одбор на општината — 
Тетово. 

Установата ќе ја потпишуваат управителот 
Зија Тренова и режисерот Бранко Митовски. 

Бр. 11118/56 од НО на општината — Тетово. 
(497) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината „Идадија" — Скопје бр. 6982 од 14-1У-
1956 год. е запишан во регистарот на установите 
со самостојно финансирање на страна 43, устано-
вата под назив: Завод за испитување на матери-
јали при Техничкиот факултет, со седиште во 
Скопје. Предмет на поодувањето на установата е: 
да врши нужни истражувања и служи за очевид-
на настава при Техничкиот факултет во Скопје. 

Установата е основана од Факултетската упра-
ва при Техничкиот факултет — Скопје и Универ-
зитетски ат совет на Универзитетот во Скопје со 
решение бр. 170 од 26-1-1956 год. 

Орган надлежен по работата и задачите на 
установата е Факултетската управа при Технич-
киот факултет — Скопје. 
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Установата ќе ја потпишува Крум Хохолчев, 
вонреден професор при Техничкиот факултет и 
Христо Станболиев, доцент при истиот факултет. 

Бр. 6982/56 од НО на општината „Идадија" — 
Скопје. (448) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината „Идадија" — Скопје, бр. 6983 од 14-1У-
1956 год., е запишана во регистарот на установите 
со самостојно финансирање на страна 42 устано-
вата под назив: Завод за геомеханика при Технич-
киот факултет, со седиште во Скопје. Предмет на 
поодувањето на установата е: да врши научно 
истражувачки работи за проучување физикално-
механичките својства на почвата на која се гради 
или од која се гради, практично' приложување на 
установените резултати при изборот на темелна 
основа на објекти од високоградбата и нискоград-
бата, да служи за нагледно прикажување на гео-
механичките постигнувања и методи на работата 
за задачите на установата. 

Установата е основана од факултетската уп-
рава при Техничкиот факултет — Скопје и Уни-
верзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје 
со решение бр. 307 од 26-111-1956 год. 

Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е Факултетската управа при Технич-
киот факултет во Скопје. 

Установата ќе ја потпишува Кирил Дамјанов 
Жерновски, вонреден професор при Техничкиот 
факултет. 

Бр. 6983/56 од НО на Општината „Идадија" — 
Скопје. (450) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината — Куманово, бр. 8599 од 4-1У-1956 год. 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 4, рег. бр. 4 устано-
вата под назив: Установа за одржување на чисто-
та, со седиште во Куманово. Предмет на поодува-
њето на установата е: одржување чистотата на те-
риторијата на град Куманово. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината — Куманово бр. 8051 од 
27-111-1956 год. 

Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е Народниот одбор на општината — Ку-
маново. 

Установата ќе ја потпишува управителот Дра-
ги Спасевски. 

Бр. 8599/56 од НО на Општината — Куманово 

На основа решението на Народниот одбор на 
Општината — Куманово, бр. 1553 од 4-1V-1956 год. 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 5, под рег. бр. 5 
установата под назив: Управа за пазаришта, со 
седиште во Куманово. 

Установата е основана согласно решението, на 
НО на Градската општина — Куманово, бр. 5140 
од 25-ХП-1953 год. 

Предмет на поодувањето на установата е: одр-
жување на постоеќите и уредување на новите па-
зариште. 

Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е Народниот одбор на Општината — 
Куманово. 

Установата ќе ја потпишува управителот Цвет-
ко Тодоровски. 

Бр. 1553/56 од Народниот одбор на Општината 
— Куманово. (525) 

Со решение бр. 2333 од 25-У-1956 гад. на Народ-
ниот одбор на општината — Пехчево, Лепа Ралнов-
ска е назначена за раководител на Народната апте-
ка, со седиште во Пехчево и од 1-1У-1956 год. е ов-
ластена аптеката да ја потпишува. 

Со решение бр. 1267 од 9-Ш-1956 год. е разре-
шен од должност досегашниот раководител Рада 
Тимчева и од 1-1У-1956 год. и престанува правото 
аптеката да ја потпишува. 

Бр. 2334/56 од НО на општината — Пехчево. 
(538) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

Оружен лист под бр. 67, издаден од СВР — 
Скопје на Благоја Џековски Горче Петров-

Здравствена легитимација бр. 20619, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Крум Лазаровски, Скопје. (338) 

Возачка дозвола бр. 1736 нгу^Рамиз Заитовиќ, 
ул. „176" бр. 23 — Скопје. ^ (339) 

Сообраќајна дозвола рег. бр. 1191, од моторно« 
возило марка „Пионир" на Станбената заедница 
„Нов дом" — Скопје. (340) 

Возачка дозвола рег. бр. 1089 на Лазар Петров-
ски, ул. „43" бр. 11 — Скопје. 0341) 

Сообраќајна дозвола рег. бр1 1658 од патнички 
автомобил марка „Фијат" на Заводот за статистика 
на НРМ — Скопје. (342) 

Возачка дозвола рег. бр. 134, издадена од СВР 
— Скопје на Милан Христовски, ул. „Триглавска" 
бр. 5 — Скопје. (343) 

Работна книшка под рег. бр. 2525, серија бр. 
69327, издадена од Бирото за посредување на тру-
дот — Струмица на Горѓи Андонов Коколански, ул. 
„Невена Стојкова" бр. 15 — Струмица. (344) 

Здравствена легитимација бр. 7813, на Милан 
Благоев Цуцулов, ул. „Браќа Десови" бр. 75 — Ка-
вадарци. (345) 

Работна книшка рег бр. 6453, серија бр. 168628, 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Титов Велес на Исмет Бекиров Мустафов, ул. „Ор-
дан Џинот" бр. 57 — Титов Велес. (346) 

Здравствена легитимација бр. 14482, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Нада Мрмевиеска, Скопје. (347) 

Здравствена легитимација бр, 83754, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Киро Симоновски, е. Долно Соње — Скопско. (348) 

Здравствена легитимација бр. 117264, издадена 
| од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
| Ана Јанкулова, Скопје. (349) 
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Здравствена легитимација бр. 484, издадена од 
Заводот за социјално осигурување во Ресен на Ни-
колина Ј. Керемсетова, Ресен. (350) 

Книшка за предвојнинка обука, издадена 'бд 
Воениот отсек — Скопје на Драгољуб Јаневски, 
Скопје. (351) 

Сообраќајна дозвола бр. 6444, издадена од СВР 
— Кочани на Земјоделската задруга „Партизан" 
е. Грдовци — Штипско. (352) 

Свидетелство за завршен Ш клас гимназија, из 
дадено од Оемолетката Брод на Стојковски Томи-
слав, з. п. Долни Манастирец — Кичево. (353) 

Здравствена легитимација бр. 4885, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала 
Пробиштип на Нав линка Илова Стојковска, е. Саса 
— Делчево. (354) 

Здравствена легитимација бр. 19325, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Велко Т. Трпевски, Скопје. (355) 

Пасош за коњ, издаден од Народниот одбор Го-
стивар на Јован Т. Андреевски, Гостивар. (356) 

Потврда бр. 46/28, издадена од Турскиот конзу-
лат — Скопје на Фаредин Ј. Џемаили с. Лојане 
п. Табановце — Кумановско. (357) 

Здравствена легитимација бр. 133450, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Гина Љ. Павлова, Скопје. (358) 

Работна книшка бр«. 2183, бр. 030908, издадена 
од Бирото за посредување на трудот — Скопје на 
Амди Метуш Абаз, Скопје. (359) 

Потврда, издадена од Воениот отсек за регули-
сање на плата на Велко Т. Стеванове^, Скопје. 

• (360) 
Сообраќајна дозвола за моторно возило автобус 

под бр. 5023, издадена од СВР — Штип на Претпри-
јатието за јавен авто-транспорт — Струмица. 

(361) 
Работна книшка бр. 9178, серија бр. 041756, из-

дадена од Бирото за посредување на трудот — При-
леп на Милан Смилевски, ул. „Партизанска" бр. 
29 — Прилеп. (362) 

Тракторска сообраќајна книшка М. бр. 2535 
марка „Задругар", издадена од СВР — Охрид на 
Селанската работна задруга „Единство" е. Долна 
Белица — Охридско. (363) 

Здравствена легитимација бр. Д3179, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
Киро Колев Трнинков, Штип. (364) 

Сообраќајна дозвола бр. 3917, издадена од СВР 
— Прилеп на Претпријатието за јавен авто-тран-
спорт и шпедиција — Прилеп. (365) 

Возачка дозвола бр. 107, издадена од СВР — 
Куманово на Милован ВИ МИЛОСОВСКИ, ул. „Тоне 
Георгиев" бр. 28 — Куманово. (366) 

Работна книшка бр. 45571, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на Сали Ра-
мадан, Скопје. (367) 

Диплома бр. 503 за завршена детска неговател-
ка во Битола на Олга Б. Рашкова, Прилеп. 

(368) 
Здравствена легитимација бр. 97201, издадена од 

Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Асан Ибуш, Скопје. (369) 

Здравствена легитимација бр. 120779, издадена 
од Заводот за социјалне* осигурување; — Скопје на 
Филип М. Ристески, Скопје. (370) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Охрид на Ружа Пец-
ковска, Охрид, (371) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување во Белград на Ферад Де-
мир Синани, Скопје. (372) 

Здравствена легитимација бр. 11918, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на На-
да Б. Нечева, ул. „Богомила" бр. 22 — Битола. 

, (373) 
Здравствена легитимација бр. 17462, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
Марија Тодева Божинова, е. Варош — Прилеп. 

(374) 
Сообраќајна дозвола бр. 326, издадена од СВР 

— Тетово на Драго Коцев Богоевски, ул. „Гоце Дел-
чев" бр. 222 — Тетово. (375) 

Здравствена легитимација бр. 18573, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на Асан Ебибов Шекировски, ул. „Средорек" бр. 112 
— Куманово. (380) 

Работна книшка рег. бр. 2339, серија бр. 113548, 
на Аљуш Мединоски, Прилеп. (381) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 
' Се огласува за неважен загубениот печат на 

Земјоделската задруга „Победа", с. Милетино •— 
Тетовско, под назив: Земјоделска задруга „Побе-
да" с. Милетино' — Тетовско. (420) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 82772, серија бр. 0060880, 
издадена од СВР — Скопје на Слоботка Ване (Или-
ева) Најдовска, е. Маџара — Скопско. (2002) 

Лична карта рег. бр. 20740, серија бр. 0596861, 
издадена од, СВР — Скопје на Нафи Мурат К а с ан , 
ул. „160" бр. 117 — Скопје. (2003) 

Лична карта рег. бр. 33455, серија бр. (1032314, 
издадена од СВР — Скопје на Назире Бекир (Ја-
шар) Шабан, ул. „363" бр. 23 — Скопје. ' (2004) 

Лична карта рег. бјр. 81643, серија бр. 0055600, 
издадена од СВР •— Скопје на Ван ле Сабедин (Бај-
рам) Балиќ, ул. „150" бр. 112 — Скопје. (2005) 

Лична карта рег. бр. 3922, серија бр. 0002916, из-
дадена од СВР — Скопје на Мане Илиев Николов-
ски, ул. „29 ноември" бр. 46 — Скопје. (1811) 

Лична карта рег1, бр. 15203, серија бр. 0591723, 
издадена од СВР — Скопје на Тодорка Н. Белко-
ска, ул. „15" бр. 19 — Скопје. (2029) 

Лична карта рег. бр. 41470, серија бр. 0658752, 
издадена од СВР — Скопје на Вернада Антон Бр-
киќ, ул. „93" бр. 17 — Скопје. (2030) 

Лична карта рег. бр. 50577, серија бр. 0037327, 
на Узејме Асан (Алија) Џеладин, Скопје. (2031) 

Лична карта рег. бр. 77126, серија бр. 0054001, 
издадена од СВР — Скопје на Мирка Трајко (Ан-
гелова) Јанковска, ул. „9 мај" бр. 28 — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 25066, серија бр. 0020958, 
издадена од СВР — Скопје на Петко Најдо Арсов-
ски, ул. „463" бр. 49 — Скопје. (2033) 
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Лична карта рег. бр. 7491, серија бр. 0573501, 
издадена од СВР — Скопје на Реџеп Џемаил Ја-
шар, ул. „176'* бр. 4 — Скопје. (2034) 

Лична карта рег. бр. 36623, серија бр. 0022929, 
издадена од СВР — Скопје на Глигор Никола Сто-
јановски, ул. „41 бис" бр. 4, Скопје. (2035) 

Лична карта рег. бр. 40733, серија бр. 0656962, 
издадена од СВР — Скопје на Огњан Димо Чадо-
ски, „Пролет" 9 зграда 12 стан — Скопје. (2036) 

Лична карта рег. бр. 11442, серија бр. 0587452, 
издадена од СВР — Скопје на Садри Исман Селман, 
е. Морани — Скопско. (2037) 

Лична карта рег. бр. 13766, серија бр. 0018385, 
издадена од СВР — Скопје на Димко Цветан Здрав-
е в с к и , ул. „Октомвриска" бр. 34 — Скопје. 

(2038) 
Лична карта рег. бр. $76, серија бр. 0000702, из-

дадена од СВР — Скопје на Вера Петар Бектеш 
Хаџи Христова, ул. „Страшо Пинџур" бр. 28/2—10 
Скопје. (2039) 

Лична карта рег. бр*. 54989, серија бр. 0043104, 
издадена од СВР — Скопје на Авни је Рашан (Ем-
рула) Абдула, ул. „191" бр. 8 — Скопје. (12040) 

Лична карта рег. бр. 53827, серија бр. 0039247, 
издадена од СВР — Скопје на Амди Амдураман Ка -
шир, нови станови „Газибаба" — Скопје. (2041) 

Лична карта рег. бр. 53828, серија бр. 0039246, 
издадена од СЕР — Скопје на Насибе Мемед (Ејуп) 
Шакир, Газибаба 1 влез 11 стан — Скопје. (2042) 

Лична карта рег. бр. 16247, серија бр. 3002877, 
издадена од СВР — Скопје на Фазлија Химо Ка-
лач, ул. „151" бр. 32 — Скопје. (2043) 

Лична карта рег. бр. 78950, серија бр. 0055435, 
издадена од СВР — Скопје на Стефко Јован Пе-
тров, ул. „125" бр. 83 — Скопје. (2044) 

Лична карта рег. бр. 993, серија, бр. 0612936, из-
дадена од СВР — Скопје на Рамадан Камбер Ру-
фати, ул. „118" бр. 89 — Скопје. (Ј2045) 

Лична карта рег. бр. 8886, серија бр. 0585396, 
издадена од СВР — Скопје на Ј а ј а Иљази Фејзу-
ловски, е. Горно Нерези — Скопско. (2046) 

/ 
Лична карта рег. бр. 40217, серија бр. 0656447, 

издадена од СВР — Скопје на Веко Гуга Гугиќ, ул. 
„135" бр. 204 — Скопје. (2047) 

Лична карта рег. бр. 2489, серија бр. 0001756, из-
дадена* од СВР — Скопје на Драгица Трпе (Најдо-
ва) Серафимовска, ул. „Ѓ. Сугаре" бр. 17 — Скопје. 

(2448) 
Лична карта рег. бр. 15341, серија бр. 0010375, 

издадена од СВР — Скопје на Деметра Јован (Три-
фуновић Куќаљ, ул. „338" 2 зграда Ш влез 21 стан 
— Скопје. (Ј2049) 

Лична карта рег. бр. 16178, серија бр. 059698, из-
дадена од СВР — Скопје на Бафтијар Амит Реџеп, 
ул. „131" бр. 15 — Скопје. (2050) 

Лична карта рег. бр. 12311, серија бр. 0235312^ 
издадена од СВР — Охрид на Никодинка Соколова 
Поповска, ул. „Албанска" бр. 7 — Скопје. (2081) 

Лична карта рег. бр. 9391, серија бр. 0214005, из-
дадена од СВР '— Охрид на Кузман Р. Димовски, 
Учителска школа „Никола Карев" — Скопје. 

(2082) 

Лична карта рег. бр. 7157, серија бр. 0618234, 
издадена од СВР — Скопје на Гафур Даут Иљаз, с. 
Рашче — Скопско. (2094) 

Лична карта рег. бр. 7339, серија бр. 0583349, 
издадена од СВР — Скопје на Љубица Смилкова 
Иванова, с. Огњанци — Скопско. (2095) 

Лична карта рег. бр. 3950, серија бр. 090750, из-
дадена од СВР — Скопје на Димитар Вангел Чоба-
нов, ул. „Загребачка" бр. 29 — Скопје. (2096) 

Лична карта рег. бр. 7969, серија бр. 0019499, 
издадена од СВР — Скопје на Борис Боце Ачков-
ски, ул. „284" бр. 25 — Скопје. (2097) 

Лична карта рег. бр. 10641, серија бр. 0006341, 
издадена од СВР — Скопје на Љубица Митре (Сми-
лева) Ачковска, ул. „284" бр. 25 — Скопје. (2098) 

Лична карта рег. бр. 12482, серија бр. 03671857, 
издадена од СВР — Врање на Акила Бекира Ј а -
шаревић ул. „27 март" бр. 4 — Скопје. (2099) 

Лична карта рег. бр. 12530, серија бр. 0018470, 
издадена од СВР — Скопје на Панче Ефтим Ива-
новски, ул. „Сутјеска'4 бр. 25 — Скопје. (2100) 

Лична карта рег. бр. 33688, серија бр. 0029911, 
издадена од СВР — Скопје на Ангелина Павле (Ми-
трева) Ниневска, ул. „81" бр. 16 — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 20613, серија бр. 0596734, 
издадена од СВР — Скопје на Џеладин Амит Авди, 
ул. „389" бр. 19 — Скопје. (2102) 

Лична карта рег. бр. 3625, серија бр. 0581851, 
издадена од СВР — Скопје на Коле Панче Стев-
е в с к и , е. Булачани — Скопско. (2103) 

Лична карта рег. бр. 3225, серија бр. 0782879, из-
дадена од СВР — Скопје на Јакуп Садик Јакуп, 
е. Паничари — Скопско. (2104) 

Лична карта рег. бр. 3711, серија бр. 0783846, 
издадена од СВР — Скопје на Сефер Исен Ислами, 
с. Семениште — Скопско. (2105) 

Лична карта рег. бр. 38795, серија бр. 0034580, 
издадена од СВР — Скопје на Благоја Спасо Меш-
ковски, ул. „657" бр. 4 — Скопје. (Ј2106) 

Лична карта рег. бр. 66395, серија бр. 0656699, 
издадена од СВР — Скопје на Фаик Џеладин Миф-
тар, ул. „Борис Кидриќ" бр. 52а — Скопје. (2107) 

Лична карта рег. бр. 15375, серија бр. 0012168, 
издадена од СВР — Скопје на Димитар Димитар 
Бадаров, ул. „Петар Чаулев" бр. 48 — Скопје. 

(2108) 
Лична карта рег. бр. 12349, серија бр. 0235350, 

издадена од СВР — Охрид на Ванчо Трифун Нау-
мовски, ул. „11 октомври" бр. 125 — Скопје. 2109) 

Лична карта рег. бр. 55755, серија бр. 0044925, 
издадена од СВР — Скопје на Давка Петре (Димов-
ска) Трајкова, ул. „К. Маркс" бр. 24 — Скопје. 

(2110) 
Лична карта рег. бр. 52795, серија бр. 0045099, 

издадена од СВР — Скопје на Насуф Муарем Ариф, 
ул. „200" бр. 15а — Скопје. 4 (2111) 

Лична карта рег. бр. 20100, серија бр. 0065262, 
издадена од СВР — Скопје на Трајко Денко Геор-
гиевски, населба „Вардар" — Скопје. С2112) 

Лична карта рег. бр. 6584, серија бр. 0020108, 
издадена од СВР — Скопје на Марика Павле (Ан-
чева) Савова, ул. „29 ноември" бр. За — Скопје. 

(2113) 
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Лична карта рег. бр. 830, серија бр. 0004675, 
издадена од СВР — Скопје на Благоја Мицев Бо-
жинов, ул. „4" бр. 50 — Скопје. (2114) 

Лична карта рег. бр. 83663, серија бр. 0059738, 
издадена од СВР — Скопје на Џемаил Рамадан Име 
ровски, ул/ „376" бр. 175 — Скопје. (2115) 

Лична карта рег. бр. 1609, серија бр. 0579652, 
издадена од СВР — Скопје на Асип Мурат Рама-
дан, е. Долио Количани — Скопско. (2116) 

Лична карта рег. бр. 10534, серија бр. 0586544, 
издадена од СВР — Скопје на Јауш Зејадин Исма-
ил, е. Д. Нерези — Скопско. (2117) 

Лична карта рег. бр. 16461, серија бр. 0592981, 
издадена од СВР — Скопје на Стојан Трајко Анге-
ловски, с. Стракинце — Скопско. (2118) 

Лична карта рег. бр. 244754, серија бр. 281764, 
ва Јумни Шазиман Зекир, ул. „279а" бр. 49а — 
Скопје. > (2119) 

Лична карта рег. бр. 32280, серија бр. 0033765, 
издадена од СВР — Скопје на Блага Димитар (Ми-
е в с к а ) Печевска, ул. „Н. Фронт" бр. 43 — Скопје. 

(2185) 
Лична карта рег. бр. 51742/53, издадена од СВР 

— Скопје на Ристо Танев Манасиевски, милицио-
нер, Скопје. (2008) 

Лична карта рег. бр. 15713, серија бр. 0088438, 
издадена од СВР — Битола на Ристо Цветан Тасев-
ски, е. Лера — Битола. (2009) 

Лична карта рег. бр. 7286, серија бр. 0528482, из-
дадена од СВР — Куманово на Елез Ќ а и л Елезов-
ски, ул. „Ј. Сандански" бр. 45а — Скопје. (2011) 

Лична карта рег. бр. 5649, серија бр. 0230053, 
издадена од СВР — Охрид на Анастас Ѓ. Кошески, 
е. Волино — Охридско. (2012) 

Лична карта рег. бр. 12527, серија бр. 0501846, 
издадена од СВР — Кавадарци на Страшо Тасев 
Гурев, ул. „Браќа Досеови" бр. 79, Кавадарци. 

* (2013) 
Лична карта рег. бр. 8063, серија бр. 0348573, 

издадена од СВР — Титов Велес на Бејадин Ај ре-
дниов Мамудовски, с, Кочилари — Титоввелешко. 

(2014) 
Лична карта рег. бр. 7005, серија бр. 0347515, 

издадена од СВР — Титов Велес на Сулејман Се-
лимов Нурчевски, е. Г. Врановци — Титоввелешко. 

(2015) 
Лична карта рег. бр. 31118, серија бр. 0792102, 

издадена од СВР — Тетово на Мурат Амит Рецепи, 
е. Д. Палчипгге — Тетовско. (2016) * е * 

Лична карта рег. бр. 3079, серија бр. 0400989, 
издадена од СВР — Св. Николе на Методи Владев 
Митев, с. Буриловци — Св. Николе. (2017) 

Лична карта рег. бр. 9315, серија бр. 0155331, из-
дадена од СВР — Прилеп на Реџеп Шаинов Ре-
џепоски, ул. „Крушевска" бр. 29 — Прилеп. 

(2018) 
Лична карта рег. бр. 24970, серија бр. 0561289, 

издадена од СВР — Куманово на Исљам Алим Ј а -
хии, ул. „Б. Тонев" бр. 7, Куманово. (2019) 

Лична к а р т | рег. бр. 4870, серија бр. 0281978, из-
дадена од СВР — Ресен на Јонче Гошев Ристан-
чевски, с. Златари — Ресен. (2020) 

Лична карта рег. бр. 9254, серија бр. 0189764, 

издадена од СВР — Прилеп на Никола Илиев Сто-
јановски, е. Никодин — Прилеп. (2021) 

Лична карта рег. бр. 619, серија бр. 1380268, из-
дадена бд СВР — Нови Пазар на Вехба Назо Ша-
бановиќ, е. Горно Оризари — Титоввелешко. 

(2022) 
Лична карта рег. бр. 24549, серија бр. 0796471, 

издадена од СВР — Тетово на Абдула Садика Ис-
маила, е. Горно Седларце — Тетовско. (2023) 

Лична карта рег. бр. 18064, серија бр. 0679154, 
издадена од СВР — Тетово на Афас Алил Касими, 
е. Гургурница — Тетовско. (2024) 

Лична карта рег. бр. 19232, серија бр. 0679694, 
издадена од СВР — Тетово на Деар Асана Демири, 
е. Вејце — Тетовско. (2025) 

Лична карта *рег бр. 9977, серија бр. 0794157, из-
дадена од СВР — Тетово на Абдураим Атифа Аб-
дураими, ул. „Скоп јанка" бр. 97 — Тетово. 

(2026) 
Лична карта рег. бр. 9942, серија бр. 0794063, из-

дадена од СВР — Тетово на Мифтар Казим Реде-
пи, ул. „Преславска" бр. 23 — Тетово. (2027) 

Лична карта рег. бр. 12516, серија бр. 0235517, 
издадена од СВР — Охрид на Стефан Костев Ко-
лески, е. Велестово — Охридско. (12028) 

Лична карта рег. бр. 2644, серија бр. 0095354, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Дона Стева -
нова (Додева!) Стојчевска, Шумско стопанство е. 
Конопница — Крива Паланка. (2051) 

Лична карта рег. бр. 2690, серија бр. 0095400, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Димитар 
Атанасов Стој чески, Шумско стопанство е. Коноп-
ница — Крива Паланка. (2052) 

Лична карта; рег. бр. 3484, серија бр. 0281762, 
издадена од СВР — Ресен на Живко Ефтимов Ан-
доновски, е. Кривени — Ресен. (2053) 

Лична карта рег. бр. 1395, серија бр. 0542559, 
издадена од СВР — Куманово на Амет Авди Шаки-
ри, е. Виштици — Кумановско. (2054) 

Лична карта рег. бр. 11897, серија бр. 0044608, 
издадена од СВР — Струга на Климе Јончев Пе-
јовски, е. Мислешево — Охридско. (2055) 

Лична карта рег. бр. 12811, серија бр.- 0672303, 
издадена од СВР — Тетово на Кадри Сулејман Ра-
мадани, е. Шипковица — Тетовско. (2056) 

Лична карта рег. бр. 31350, серија бр. 0792306, 
издадена од СВР — Тетово на Никола Кузе Трај-
ковски, ул. „Пр. Пчински" бр. 25 — Тетово. 

(2057) 
Лична; карта рег. бр. 3775, серија бр. 0380285, 

издадена од СВР — Кочани на Бари Сулиманов 
Ибраимов, ул. „Илинденска" бр. 9 — Кочани. 

(2058) 
Личнака рта рег. бр. 3776, серија бр. 0380286, 

издадена од СВР — Кочани на Рајме Мустафа (Ју-
суфова) Ибраимова, ул. „Илинденска" бр. 9 — Ко-
чани. (2059) 

Лична карта рег. бр. 5407, серија бр. 0293357, 
издадена од СВР — Штип на Методи Аксе Парна-
џиев, ул. „19 бригада" бр. 6 Штип. (2060) 

Лична карта рег. бр. 9168, серија бр. 0015500, 
издадена од СВР — Битола на Ж и в к о Нанчо Ла-
мановски, е. Лева Река — Ресен. (2061) 
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Лична карта рег. бр. 13553, серија бр. 0553592, 
издадена од СВР — Куманово на Стојан Илиев 
Петроски, е. Страцин — Кумановско. (2062) 

Лична карта рег. бр. 16590, серија бр. 0049301, 
издадена од СВР — Охрид на Перо Тофета Гру-
рески, с. Пискупштина — Охридско. (2063) 

Лична картач рег. бр. 5732, серија бр. 0729756, 
издадена од СВР — Брод на Стојан Коста диноски, 
е. Здуње Охридско. (2064) 

Лична карта рег. бр. 2627, издадена од СВР — 
Прилеп на Гога Димков Катранушески, ул. „Би1- I 
толска" бр. 23 — Прилеп. (2065) 

Лична карта рег. бр. 11614, издадена од СВР 
— Прилеп на Добривој Петров Камчевски, ул. ј 
„11 октомври" бр. 122 — Прилеп. (2066) 

Лична карта рег. бр. 17495, серија бр. 0505154, 
издадена од СВР — Кавадарци на Милан Стефа-
нов Ѓорѓиев, е. Ваташа — Кавадарци. (2067) 

Лична карта рег. бр. 13950, серија бр. 0674842, 
издадена од СВР — Тетово на Авдираим Зеќио Ре-
цепи, е. Чифлик — Тетовско. (2068) 

Лична карта рег. бр. 4278, серија бр. 0664526, 
издадена од СВР — Тетово на Рамис Амедина Џа-
фери, е. Боговино — Тетовско. 02069) 

Лична карта рег. бр. 19907, серија бр. 0680581, 
издадена од СВР — Тетово на Иљаз Исмаил Зе-
нели, е. Јажинце — Тетовско. (2070) 

Лична карта рег. бр. 3391, серија бр. 0401301, 
издадена од СВР — Св. Николе на Јашар ЈVсинов 
Бекиров, е* Милино — Штипско. (2071) 

Лична карта рег. бр. 8584, серија бр. 0127828, 
издадена од СВР — Делчево на Слободан Јорда-
нов Цонев, е. Бигла — Делчево. (2072) 

Лична карта рег. бр. 2581, серија бр. 0263338, 
издадена од СВР — Битола на Коста Иван Д о к -
лески, е. Граиште — Битолско. (2073) 

Лична карта рег. бр. 766, серија бр. 0001540. 
издадена од СВР — Битола на Јован Боризов Сто-
јановски, е. Будимирци — Битолско. (2074) 

Лична карта рег. бр. 189. серија бп. 0001280, 
издадена од СВР — Битола на Пемаил УЗРИП Да-
липовски, е. Кишава — Битолско. (2075) 

Лична карта рег. бр. 8816, сепија бп. 0012989, 
издадена од СВР — Битола на Дојчин Т О П О Р За-
јаковски, е. Долно Српци — Битола. (2076) 

Лична карта рег. бр. 18928, серија бр. 0558744, 
цз да дена од СВР — Куманово на Василија Витков 
Каранфиловски, е. Брешко — Кумановско. (2077) 

Лична карта рег. бр. 3110, серија бр. 0747627, 
на Алексо Љубев Настески, е. Срб јани — Кичево. 

Лична карта рег. бр. 10500, серија бр. 035910, 
издадена од СВР — Титов Велес на АлиибраиМ 
Раимов Ајдаров, е. Виничани — Титоввелешко. 

(2079) 
Личка карта рег. бр. 8042, серија бр. 0669151, 

издадена од СВР — Тетово на Фејзула Рушан На-
фи, е. Церово — Тетовско. (2080) 

Лична карта рег. бр. 3253, серија бр. 0081935, 
издадена од СВР — Струмица на Стојко Лазаров 
Пасков, е. Дражево — Струмица. (12083) 

Лична карта рег. бр. 11, серија бр. 0077165, из- . 
дадена од СВР — Струмица на Цвета Димо (Јана-
киева) Микова, е. Колешино — Струмица. (2084) 

Личка карта рег. бр. 3804, серија бр. 0081430, 

издадена од СВР — Струмица на Јован Спасов 
Миков, е. Колешино — Струмица. (2085) 

Лична карта рег. бр. 10785, серија бр. 0115495, 
издадена од СВР — Дебар на Иван Ристо Трпче-
ски, ул. „Амди Леши" бр. 16 — Дебар. (2086) 

Лична карта рег. бр. 2222, серија бр. 0034933, 
издадена од СВР — Охрид на Стфче Шиникоски, 
е. Вишни — Охридско. (2087) 

Лична карта рег. бјр. 19099, серија бр. 024632, 
издадена од СВР — Охрид на Слободан Јорданов 
Солакоски, е. Радожда — Струга. (32088) 

Лична карта рег. бр. 9240, серија бр. 0792802, 
издадена од СВР — Тетово на Мемети Јонуз Ха-
рунрушид, е. Негошево — Тетовско. (2089) 

Лична карта рег. бр. 1499, серија бр. 0682938, 
издадена од СВР — Тетово на Руфат Ќамил Ос-
мани, е. Ново Село П — Тетовско. (2090) 

Лична карта рег. бр. 1673, серија бр. 0330492, 
издадена од СТР — Кочани на Блаже Трајанов 
Николов, е. Долни Подлог, Кочани. (2091) 

Лична карта рег. бр. 903, серија бр. 0540998, из-
дадена од СВР — Куманово на Гуро Александра 
Станојевић е. Романовце — Кумановско. (2092) 

Лична карта рег. бр. 8916, серија бр. 0549401, 
издадена од СВР — Куманово на Биљал Неџипа 
Биљали, е. Слупчане — Кумановско. (2093) 

Лична карта рег. бр. 18686, серија бр. 0091218, 
издадена од СВР — Битола на Алија Осман Алиев-
ски, ул. „Христо Ботев" бр. 30 — Битола. (2120) 

Лична карта рег. бр. 11632, серија бр. 0156857, 
издадена од СВР — Прилеп на Миле Ристов Ива-
новски, ул. „Белградска" бр. 19 — Прилеп. (2121) 

Лична карта рег. бр. 9160, серија бр. 0064170, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Насе Ка-
ранфилов Јакимовски, е. Осиче — Крива Паланка. 

(2022) 
Лична карта рег. бр. 19736, серија бр. 0050271, 

издадена од СВР — Охрид на Владо К. Белчески, 
е. Јабланица — Струга. (2023) 

Лична карта рег. бр. 3479, серија бр. 0343989, 
издадена од СВР — Титов Велес на Аце Смилев 
Давчески, е. Башино Село — Титоввелешко. (2024) 

Лична карта рег. бр. 5390, серија бр. 0576300, 
издадена од СВР — Сисак на Мира Никола Вучиќ, 
ул. „7 септември" бр. 55/И,— Кавадарци. (2125) 

Лична карта рег. бр. 35326, серија бр. 0691390, 
издадена од СВР — Гостивар на Ештреф Јонузов 
Велија, е. Горна Бањица — Гостивар. (2126) 

Лична карта рег. бр. 3217, серија бр. 0727715, 
издадена од СВР — Охрид на Ефроние В. Новески, 
е. Брвеница — Тетовско. (2127) 

Лична карта рег. бр. 19646, серија бр. 0678652, 
издадена од СВР — Тетово на Рамадан Идриз Ај-
дари, е. Селце — Тетовско. (2128) 

Лична карта рег. бр. 16000, серија бр. 0678151, 
издадена од СВР — Тетово на Јелица Трпе Вита-
н о в а , е. Сиричино — Тетовско. (2129) 

Лична карта рег. бр. 193, серија бр. 0661203, из-
дадена од СВР — Тетово на Азис Идриз Алили, е. 
Гајре — Тетовско. (2130) 

Лична карта рег. бр. 910, серија бр. 0413420, из-
дадена од СВР — Радовиш на Сулиман Мемедов 
Исмаилов, ул. „Иво Рибар — Лола" — Радовиш. 
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Лична карта рег. бр. 15270, серија бр. 0335688, 
издадена' од СВР — Титов Велес на Исмаил Сули-
манов Фетиов, е. Мелница — Титоввелешко. (2133) 

Лична карта рег. бр .1575, серија бр. 0073806, 
издадена од СВР — Битола на Вангелица Андон 
Граматикова, ул. „Илинден" бр. 164—Битола. (2134) 

Лична кар^а рег. бр. 5583, серија бр. 0116221, 
издадена од СВР — Битола на Акиф Рашидов 
Шерифоски, е. Трновци — Битолско. (2135) 

Лична карта рег. бр. 16263, издадена од СВР — 
Прилеп на Благоја Крстев Клапоски, е. Горно Ко-
њари — Прилеп. (2136) 

Лична карта рег. бр. 787, серија бр. 0525236, 
издадена од СВР Куманово на Борко Донев Се-
рафимовски, ул. „Проф. Миалковиќ" бр. 4 — Ку-
маново. (2137) 

Лична карта рег. бр. 16327, серија бр. 0555371, 
издадена од СВР — Куманово на Емин Алима 
Бајрами, е. Глажња — Кумановско. (2138) 

Лична карта рег. бр. 13844, серија бр. 0554241, 
издадена од СВР — Куманово на Демирали Биља-
ла Ибиши, е. Лојане — Кумановско. (2139) 

Лична карта рег. бр. .19382, серија Јбр. 0559199, 
издадена од СВР — Куманово на Јован Гиев Јо-
вановски, е. Бедиње — Кумановско. (2140) 

Лична карта рег. бр. 5730, серија бр. 0229638, 
издадена од СВР — Охрид на Димитри Јончев Ко-
талески, е. Лескоец — Охридско. (2141) 

Лична карта рег. бр. 9938, серија бр. 0042649, 
издадена од СВР — Охрид на Ристо Крстанов За-
туроски, е. Враништа — Охридско. (2142) 

Лична карта рег. бр. 9995, серија бр. 0754518, 
издадена од СВР — Кичево на Уснија Рамаданов 
Селимоски, е. Лисичани — Кичево. (2143) 

Лична карта рег. бр. 2136, серија бр. 0746649, 
издадена од СВР — Кичево на] Шазо Мехмедов 
Тингоски, ул. „11 октомври" бр. 52 — Кичево. (2144) 

Лична карта рег. бр. 12506, серија бр. 0045217, 
издадена од СВР — Струга на Беќ1ир Абдула Ре-
чи, е, Велешта — Струга. (2145) 

Лична карта рег. бр. 3716, серија бр. 0432188, 
издадена од СВР — Гевгелија на Илија Ѓорѓев 
Шопчев, е. Смоквица — Гевгелија. (2146) 

Лична карта рег. бр. 16465, серија бр. 0713003, 
издадена од СВР — Гостивар на Рамзи је Амитова 
Шабани, ул. „Слободан Петоски" бр. 44 — Гевге-
лија. (2147) 

Личка карта рег. бр. 16203, серија бр. 0712740, 
издадена од СВР — Гостивар на Гулаферит Џе-
маил ова Кајаје, ул. „ЈНА" бр. 124 — Гостивар. 

(2148) 
Лична карта рег. бр. 9602, серија бр. 0670395, 

издадена од СВР — Тетово на Иѓа Шефки Таири, 
е. Милетино — Тетовско. 02149) 

Лична карта рег. бр. 13706, серија бр. 0674095, 
издадена од СВР — Тетово на Цветан Анасија Кр-
стовски, е. Туденце — Тетовско. (2150) 

Лична карта рег. бр. 28126, серија бр. 0686113, 
издадена од СВР — Тетово на Лазо Стојан Сто-
јановски, е. Брвеница — Тетовско. (2151) 

Лична карта рег. бр. 19767, серија бр. 0680180, 
издадена од СВР — Тетово на Јусуф Ибраим Мус-
ли, е. Боговиње — Тетовско. (2152) 

Лична карта рег. бр. 3890, издадена од СВР — 
Прилеп на Милан Каранфила Златески, е. Коши-
но — Битолско. (2153) 

Лична карта рег. бр. 12954, серија бр. 0553240, 
издадена од СВР — Куманово на Рамадан Алија 
Абази, е. Лојане Кумановско. (2154) 

Лична карта рег. бр. 21084, серија бр. 0736009, 
издадена од СВР — Кичево на Варе Игнески, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 27 — Гостивар. (2155) 

Лична карта рег. бр. 2297, серија бр. 0075621, 
издадена од СВР — Битола на Петра Ацева Стој-
чева, ул. „Пепи Пул ле" бр. 28 — Битола. (2156) 

Лична карта рег. бр. 5982, издадена од ПВР — 
Демир Хисар на Борис Јанов Крстевски, е. Зашле 
— Битолско. (2157) 

Лична карта рег. бр. 5678, серија бр. 0527217, 
издадена од СВР — Куманово на Трајко Костов 
Тасевски, ул. „11 ноември" бр. 166 — Куманово. 

(2158) 
Лична карта рег. бр. 24452, серија бр. 0540270, 

издадена од СВР — Куманово на Бактеш Велиов 
Акифовски, ул. „В. Главинов" бр. 18 — Куманово. 

(2159) 
Лична карта рег. бр. 18579, серија бр. 0336997, 

издадена од СВР — Титов Велес на Радка Алексо-
ва Саздова, ул. „Борис Карпузов" бр. 6 — Титов 
Велес. (2160) 

Лична карта рег. бр. 18140, серија бр. 0336558, 
издадена од СВР — Титов Велес на Петре Јаки-
мов Филиповски, е. Мамутчево — Титоввелешко. 

02161) 
Лична карта рег. бр. 1955, серија бр. 0720362, 

издадена од СВР — Гостивар на Алуш Максута 
Муслиу, е. Ломница — Гостивар. (2162) 

Лична карта рег. бр. 8480, серија бр. 0704990, 
издадена од СВР — Гостивар на Томислав А. То-
моски, е. Селце — Гостивар. (2163) 

Лична карта рег. бр. 5904, серија бр. 0401714, 
издадена од Св. Николе на Мијалчо Тодоров Гли-
горов, ул. „11 октомври" бр. 19 — Св. Николе. 

(2164) 

СОДРЖИНА 
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2*06. Правилник за полагање на »саудискиот испит 417 
207. Упатство за ракување со копаните — 

признаници и отчитување на наплатените 
износи — — •— — — — — — — 419 

208. Наредба за начинот на снабдување потро-
шувачите со електрична енергија во време 
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Издавач; „Службен весник на Народна Република Македонија" новинско издавачко претпријатие — 
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