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БЕОГРАД 

БРОЈ 53 ГОД. XXIV 

598. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за воените инвалиди од војните, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 17 декември Г968 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор од 5 декем-
ври 1968 година. 

ПР бр. 750 
18 декември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за воените инвалиди од војните 

(„Службен лист на СФРЈ4 ', бр. 49/65, 23/67 и 54/67) 
бо членот 11 став 1 точка 1 по зборовите: „посебниот 
инвалидски додаток" зборот: „и" се заменува со 
запирка, а по зборовите: „постојаниот инвалидски 
додаток" се додаваат зборовите: „и семејниот до-
даток". 

Член 2 
Во членот 12 на крајот на точката 7 точката се 

заменува со точка и запирка и по тоа се додава но-
ва точка 8, која гласи: 

„8) семеен додаток.". 

Член 3 
Во членот 14 став 2 табелата на месечните из-

носи на инвалиднините се менува и гласи: 

Во ставот 3 табелата на годишните износи на 
инвалиднините се менува и гласи: 

„Група Процент на воен 
инвалидитет 

I 100% и потребна посто-
јана нега и помош 
од друго лице 

876 

II 100% 626 
III 90% 480 
IV 80% 355 
V 70% 252 
VI 60% 156 
VII 50% 106" 

„Група Процент на воен 
инвалидитет Годишен износ 

VIII 40% 611 
IX 30% 459 
X 20% 307" 

Месечен износ на 
инвалиднина — 

динари 

Член 4 
Членот 21а се менува и гласи: 
„(1) На родителите и вдовиците што инвалид-

ските права ги изведуваат од лице што го загубило 
животот под околностите од чл. 1, 2, 5, 37 став 2 
и членот 113 на овој закон, им припаѓа семејна ин-
валиднина наголемена за 150 динари месечно, ако 
немаат живи деца, односно ако имаат само едно 
или повеќе живи деца што се наполно неспосебни за 
стопанисување. 

(2) Наголемувањето на семејната инвалиднина 
во смисла на ставот 1 од овој член, се исплатува 
месечно однапред. 

(3) Родителите-соуживатели на семејна инва-
лиднина имаат право на наголемената семејна ин-
валиднина од ставот 1 на овој член секој поеди-* 
нечно." 

Член. 5 
Во членот 24 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„(2)-Во овој износ не се засметува валоризација-

та на додатокот која што се врши во смисла на чле-: 
нот 44 од овој закон." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 6 
По членот 43 се додаваат нов назив на оддел Ц 

пет нови членови, кои гласат: 
,,ѓ) Семеен додаток 

Член 43а 
Право на семеен додаток им припаѓа на ужи-

вателите на семејна инвалиднина кои правото на 
семејна инвалиднина го изведуваат по основ на смрт-
та на воен инвалид од војната од I или II тупа, на кој 
му припаѓал додаток за нега и помош од друго лица 
(член 22), ако тие и определени членови на нивното 
домаќинство немаат приходи од работен однос, од 
пензија (старосна, инвалидска, семејна), од самостој-
на професионална дејност или од земјоделска деј^ 
ност, кои вкупно по член на домаќинство го над-
минуваат или му се рамни на износот на додатокот 
за нега и помош од друго лице. 

Член 436 
(1) Семејниот додаток се определува во височи-

на на разликата помеѓу делот на приходите што ме-
сечно паѓа на корисникот и износот на додатокот 
за нега и помош од друго лице што на инвалидот му; 
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припаѓал до смртта со тоа да не може да биде по-
низок од 20 динари месечно. 

(2) На соуживателите на семејна инвалиднина 
им припаѓа еден семеен додаток. 

Член 43в 
Во поглед приходите што се земаат предвид при 

оценувањето дали корисникот има право на семеен 
додаток, начинот на утврдувањето на делот од при-
ходите кој паѓа на корисникот на додатокот, деј-
ството од промените на фактите и околностите на 
имотната состојба врз додатокот, согласно ќе се при-
менуваат одредбите односно прописите за инвалид-
скиот додаток ако со овој закон не е пропишано 
поинаку. 

Член 43г 
Ако уживател от на семејна инвалиднина ги ис-

полнува условите за здобивање со право на семеен 
додаток (член 43а) и со право на инвалидски до-
даток, ќе му се признае едно од овие права, кое е за 
него поповолно. 

Член 43д 
(1) На уживателите на семејна инвалиднина од 

членот 43а на овој закон што не ги исполнуваат 
условите за здобивање со право на семеен додаток 
им припаѓа еднократна парична помош во височина 
на шестмесечниот износ на додатокот за нега и 
помош од друго лице што на инвалидот му припаѓал 
на денот на смртта. 

(2) Еднократната парична помош од ставот 1 на 
овој член it припаѓа и на вдовица која не ги ис-
полнува условите за здобивање со право на семејна 
инвалиднина, ако ниеден друг член на семејството 
не остварил право на семејна инвалиднина." 

Член 7 
Во членот 44 став 1 по зборовите: „инвалидскиот 

додаток" зборот: „и" се заменува со запирка, а по 
зборовите: „посебниот инвалидски додаток" се до-
даваат зборовите: „и семејниот додаток". 

Член 8 
Во членот 49 по зборовите: „ортопедскиот дода-

ток" зборот: „и" се заменува со запирка, а по збо-
ровите: „инвалидскиот додаток" се додаваат зборо-
вите: „и семејниот додаток". 

Член 9 
Во членот 73 став 1 по зборовите: „друго лице" 

зборот „и" се заменува со запирка, а по зборовите: 
„ортопедскиот додаток" се додаваат зборовите: „и 
семејниот додаток". 

Член 10 
Во членот 74 зборовите: „став 1" се бришат. 

Член 11 
Во членот 98 ставот 6 се менува и гласи: 
„(6) Поблиски прописи за начинот на исплату-

тувањето на инвалидските принадлежности од чле-
нот И став 1 точка 1 на Законот за воените инва-
лиди од војните донесува Сојузниот совет за здрав-
ство и социјална политика, а поблиски прописи за 
начинот на исплатувањето на инвалидските прина-
длежности од ставот 2 на истиот член — органот 
што ќе го определи републиката со свој закон.". 

Член 12 
Во членот 99 став 1 на крајот се додава запир-

ка и зборовите: „ако со републички закон не е 
пропишано поинаку". 

Член 13 
Во членот 105 став 1 на крајот се додаваат за -

пирка и зборовите: „ако со републички закон не 
е пропишано поинаку". 

Член 14 
Членот 106 се менува и гласи: 
„Со републички закон може да се определи 

уживателите на инвалидски додаток, посебен ин-
валидски додаток и семеен додаток за време до-
дека престојуваат во стационар на здравствена ус-
танова, да ги примаат овие додатоци во намален 
износ." 

Член 15 
Чл. 123 до 128 се бришат. 

Член 16 
Во членот 130 се додава нов став 2. кој гласи: 
„Височината на постојаниот инвалидски дода-

ток од ставот 1 на овој член ја определува Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална политика." 

Член 17 
Членот 131 се брише. 

Член 18 
По членот 131 а се додава нов член 1316, кој 

гласи: 
„Износите на лична инвалиднина определени 

во членот 14 ст. 2 и 3 на овој закон опфаќаат и 
зголемување заради усогласување на личната ин-
валиднина со движењето на просечните животни 
трошоци во 1968 година во однос на 1967 година, 
во смисла на членот 44 од овој закон, како и 1% 
заостаната валоризација од 1968 година во смисла 
на членот 131а став 2 на овој закон." 

Член 19 
Членот 132 се брише. 

Член 20 
Зголемената семејна инвалиднина (член 4) и 

семејниот додаток (член 6) припаѓаат од првиот ден 
на наредниот месец по влегувањето во сила на 
овој закон ако е барањето поднесено во рок од три 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
зокон. Ако е барањето поднесено по истекот на 
овој рок, наголемената семејна инвалиднина и се-
мејниот додаток припаѓаат од првиот ден на на-
редниот месец по поднесување на барањето. 

Член 21 
(1) Пресметување на личните инвалиднини 

(член 14 став 2 од Законот за воените инвалиди 
од војните) и определување на зголемените износи 
на нагол ем ената семејна инвалиднина (член 21 а од 
Законот за воените инвалиди од војните) ќе из-
врши надлежниот општински орган на управата 
по службена должност и без донесување решение, 
кое ќе се издава само по барање на странката. 

(2) Ако се во прашање родители — ^ у ж и в а -
тели на семејна инвалиднина на кои според одред-
бата на членот 21 а став 3 од Законот за воените 
инвалиди од војните им припаѓа наголемување на 
семејната инвалиднина на секој поединечно, опре-
делување на новиот износ на зголемената семејна 
инвалиднина во износ од 150 динари месечно ќе 
се изврши со решение по службена должност за 
секој корисник. 

Член 22 
На уживателите на семејна инвалиднина кои-

што тоа право го оствариле по основот на смртта 
на инвалид од I група, како и на инвалид од I I 
група што примале додаток за нега и помош од 
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друго лице (член 43а од Законот за воените ин-
валиди од војните) умрени пред влегувањето во 
сила на овој закон, семејниот додаток ќе им се 
определи според додатокот за нега и помош од 
друго лице во износот важечки на денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Член 23 
Правата од членот 74 на Законот за воените ин-

валиди од војните можат да ги уживаат и корисни-
ците на инвалидските права остварени според За-
конот за мирновремените воени инвалиди, под ус-
ловите од членот 5 став 2 на Законот за воените 
инвалиди од војните. 

Член 24 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за воените инвалиди од војните, 
како и, во согласност со измените и дополненијата 
што ги содржи овој закон, да изврши потребно усо-
гласување на називите на органите и изразите упо-
требени во законот. 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1969 година. 

599. 

Врз основа на членот 177 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 3 декември 19Б8 година и на седницата на Орга-
низационо-политичкиот собор од 17 декември 1968 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКИТЕ НА ПРИ-
ХОДИТЕ И РАСПОРЕДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА 
ПОСЕБНИТЕ СМЕТКИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1969 ГОДИНА 

1. Се одобруваат пресметките на приходите и 
распоредот на приходите на посебните сметки на 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации за 1969 година, и тоа: 

1) претсметките на посебните сметки на Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство: 

а) за работи на ветеринарството — со вкупно 
планирани приходи од 4,972.675 динари, вкупно рас-
поредени приходи од 4,128.000 динари и ^распоре -
дени приходи (резерва) од 844.675 динари; 

б) за заштита на растенијата — со вкупно пла-
нирани приходи од 5,326.860 динари, вкупно распо-
редени приходи од 4,887.998 динари и ^распоредени 
дени приходи (резерва) од 438.862 динари; 

в) на Сојузниот пазарен инспекторат — со вкуп-
но планирани приходи од 953.123,44 динари и вкуп-
но распоредени приходи од 953.123,44 динари; 

2) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната управа за царини — со вкупно планирани при-
ходи од 23,000.000 динари, вкупно распоредени при-
ходи од 22.549.200 динари и нераспоредени приходи 
(резерва) од 450.800 динари; 

3) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната геодетска управа — со вкупно планирани при-
ходи од 6,866.700 динари и вкупно распоредени при-
ходи од 6,866.700 динари; 

4) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната управа за цивилна воздушна пловидба — со 
вкупно планирани приходи од 7,200.000 динари и 
вкупно распоредени приходи од 7,200.000 динари; 

5) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната управа за радио-врски — со вкупно планирани 
приходи од 110.000 динари и вкупно распоредени 
приходи од 110.000 динари; 

6) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална политика — со 
вкупно планирани приходи од 1,510.000 динари и 
вкупно распоредени приходи од 1,510.000 динари; 

7) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ниот хидрометеоролошки завод — со вкупно плани-
рани приходи од 500.000 динари и вкупно распоре-
дени приходи од 500.000 динари; 

8) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ниот завод за патенти — со вкупно планирани при-
ходи од 838.555 динари и вкупно распоредени при-
ходи од 838.555 динари; 

9) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени метали — со вкупно 
планирани приходи од 10,400.000 динари и вкупно 
распоредени приходи од 10.400.000 динари; 

10) претсметката на посебната сметка на Сојуз-
ната комисија за преглед на филмови — со вкупно 
планирани приходи од 265.000 динари, вкупно рас-
поредени приходи од 248.100 динари и ^распоре -
дени приходи (резерва) од 16.900 динари; 

11) претсметката на посебната сметка на Дирек-
цијата на Југословенската слободна зона во Солун 
— со вкупно планирани приходи од 753.215,67 ди-
нари и вкупно распоредени приходи од 753.215,67 
динари. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1969 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 1131 
18 декември 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Организационо- Претседател, 

-политичкиот собор, на Сојузниот собор, 
Велимир Стојнић е. р. Видое Смилевски, е. р. 

600. 

Врз основа на членот 177 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 17 став 3 од Основниот закон за 
статистиката, Сојузната скупштина, на предлог од 
Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 17 декември 1968 година и на седни-
цата на Организационо-политичкиот собор од 17 
декември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАН НА СТАТИСТИЧКИТЕ 

ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1969 ГОДИНА 

1. Се донесува план на статистичките истражу-
вања кој содржи статистички истражувања од ин-
терес за целата земја и статистички истражувања 
од интерес за федерацијата, што ќе се вршат во 
текот на 1969 година. 

2. Планот на статистичките истражувања за 
1969 година е составен дел од оваа одлука и се 
објавува во „Службен лист на СФРЈ", бр. 53/68. 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

АС бр. 1082 
18 декември 1968 година 

Белград 

Сојузна скупштина 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. p. 

Претседател 
на Организационо- Претседател 
-политичкиот собор, на Сојузниот собор, 

Велимир Стојниќ, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

601. 

Врз основа на членот 177 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на заедничката седница на 
Сојузниот собор и Организационо-политичкиот со-
бор од 17 декември 1968 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОМШТЕСТВЕИО-ЕКОНО МСКАТА И ПОЛИ-
ТИЧКАТА ПОЛОЖБА НА ОПШТИНАТА И ЗА 
ПОНАТАМОШНИОТ РАЗВОЈ НА САМОУПРАВ-

НИТЕ ОДНОСИ ВО ОПШТИНАТА 

I 
Достигнатиот степен на развитокот на нашата 

социјалистичка самоуправна заедница, спроведу-
вањето на стопанската и општествената реформа и 
неопходноста што побрзо и порешително да се о-
бсзбеди остварување на неприкосновеното и неоту-
ѓиво право на работниот човек и граѓанинот, утвр-
дени со Уставот, непосредно и во различни форми 
на организирање да одлучува за производството и 
за распределбата на општествениот производ и за 
сите услови на својот живот — бараат да и се обр-
не посебно внимание на положбата на општината 
eg системот и развитокот на самоуправните односи 
бо неа. Надминувањето на статистичките и изгра-
дувањето на самоуправните односи во работната 
организација и во општината има пресудно значе-
ње за натамошниот развој на социјалистичкото са-
моуправно општество во целост и е основен пред-
услов за совладување на бирократските и стати-
стичките отпори и појави, не само во општината 
туку и во другите заедници. 

Во расправите за остварувањето на Уставот на 
СФРЈ и за функционирањето и развитокот на оп-
штествено-економскиот и општествено-политичкиот 
систем се дојде до овие единствени констатации и 
оцени: 

1. Во досегашната практика во остварувањето 
на уставните начела за општествено-политичкиот 
систем се посилно се афирмира уставната концеп-
ција за општината како основна територијална за-
единица на луѓето, во која се изразуваат и се усогла-
суваат нивните основни интереси и која е специфи-
чен сплет на разновидни односи и заемни зависности. 
Едновремено, општината како основна општестве-
но-политичка заедница, самостојна во извршува-
њето на своите права и должности, станува се по-
значаен фактор на самоуправната интеграција на 
општеството, а самоуправувањето на граѓаните во 
општината — политичка основа на единствениот 
огхштествено-политички систем во нашата земја. 

2. Во склопот на општиот општествено-економ-
"ски и општествено-политички развој, а во духот на 
уставната концепција за општината, во сб поголема 

мера се надминуваат старите, статистички односи 
и. се остварува напредок во развивањето на новите, 
самоуправни односи во општината. Силно е афир-
мирана самостојноста на работните организации и 
сб повеќе се развиваат самоуправните односи во 
нив и непосредното поврзување помеѓу нив; мес-
ните заедници се потврдија, особено на определени 
подрачја, како самоуправни заедници на граѓаните 
на селските и градските населби во кои граѓаните 
непосредно го остваруваат самоуправувањето во 
дејностите што служат за непосредно задоволување 
на потребите на работните луѓе и нивните семејства; 
со основањето на интересни самоуправни заедници 
врз функционална основа сторени се првите чекори 
во развојот на самоуправните односи и интеграцио-
ните процеси во некои општествени дејности (обра-
зование, социјално осигурување, запослување и ел.) 
и се создадени поповолни услови за воспоставува-
ње непосредни односи помеѓу работните луѓе во тие 
дејности и корисниците и општествената заедница 
во целост; се подоел едно се пренесуваат врз општи-
ната работите и овластувањата што произлегуваат 
од нејзините уставни функции; се зголемува апсо-
лутниот износ на финансиските средства на општи-
ната; укинати се некои прописи со кои беше зна-
чително ограничена самостојноста на општината и 
со Резолуција на Сојузната скупштина за основи-
те на законодавната политика на федерацијата се 
создава широко поле за самостојно нормативно ре-
гулирање и самоуправување во општината; се пого-
лема е улогата на општините во организирањето на 
снабдувањето на граѓаните со услуги и производи 
и во општествената контрола над цените на орга-
низациите што го вршат тоа снабдување; овозмо-
жена е примена на самопридонеси и за подрачјата 
пошироки од месните заедници; овозможено е ^ с а -
мостојно определување на функционалната над-
лежност во вршењето на работите на општинските 
органи утврдени со сојузни прописи; Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Југославија, дру-
гите општествено-политички организации и здру-
женијата на граѓаните, со приспособување на со-
држината и методите на својата работа и органи-
зација стануваат се позначајни фактори на демо-
кратскиот самоуправен механизам и интегрален дел 
на односите во општината; демократизирана е и со-
држински збогатена работата на општинското 
собрание и неговите органи. 

3. И покрај постигнатиот напредок, бавно и не-
доволно доследно и одлучно, се остваруваше кон-
цепцијата на Уставот на СФРЈ за општината, иако 
објективните услови овозможуваа да се направи 
повеќе. 

Основните карактеристики и манифестации на 
застанувањето во ова се, пред се: 

— Постојниот систем за финансирање на оп-
штествените потреби и неговата примена во општи-
ната, не им одговараат на новите самоуправни од-
носи и на положбата на граѓанинот, работниот 
човек и работната организација, како и на другите 
форми на здружен труд во однос на организирање-
то и остварувањето на заедничките општествени 
потреби и поради тоа тој систем стана пречка за 
развивање на социјалистичките самоуправни опште-
ствени односи. Пошироките општествено-политички 
заедници ги утврдуваа посредно и непосредно не 
само изворите и видовите на приходите за финан-
сирање на општествените потреби во општината, 
туку и нивната височина и основна намена. Покрај 
тоа, општините беа несигурни, зашто одделни фи-
нансиски инструменти се донесувани ненавремено, 
често се менувани, дури и во текот на една година, 
што оневозможува подолгорочно согледување и 
програмирање, а е менуван и обемот на надлеж-
носта. 

— Федерацијата и републиките и по донесува-
њето на уставите од 1963 година продолжија со 
детално и исцрпно регулирање на значителен дел 
од општествените односи во одделни односи па и 
од оние чие регулирање според Уставот е самоу-
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правно право на општината. Со ова суштествено се 
стеснувани рамките за самоуправно договарање на 
работните луѓе и граѓаните и нивните заедници. Во 
такви услови ни статутот на општината не можеше 
во поголема мера да се афирмира како основен 
самоуправен акт на општината. 

Здружувањето на такви, главно наследени, 
системи за финансирање на општествените потре-
би и за нормативно регулирање, што не се во со-
гласност со уставната улога на федерацијата и ре-
публиките и со уставната концепција за општина-
та, покрај тоа што ја ограничува самостојноста на 
општините во вршењето на нивните уставни функ-
ции, не им одговара на самоуправните односи и 
претставува една од пречките за остварување на 
општествената положба и улога на човекот во си-
стемот на непосредната социјалистичка демокра-
тија. Од тие причини не се развиваа доволно ниту 
станаа ефикасни одделни форми на самоорганизи-
рање (месни и други заедници), на непосредно од-
лучување и изјаснување на граѓаните (референдум, 
собири на граѓани, собири на работните луѓе, собири 
на избирачите, собири на осигуреници и корисници 
и ел.), а се стеснети можностите за развивање дол-
горочна меѓуопштинска соработка. Сето тоа влијае 
да се задржуваат буџетските односи и други форми 
на отуѓеност на политиката и средствата од ра-
ботните луѓе и граѓаните, ја ограничува можноста 
за нивно самоуправно договарање и ги пасивизира 
во самоуправното дејствување. 

— Системот на самоуправните односи и врски 
во општината, заснован врз рамноправно договара-
ње и спогодување, солидарност, заемност и одго-
ворност, не се афирмира доволно. Одделни форми 
на непосредно самоуправување не се ползувани ни 
во мера во која тоа беше можно во постојните од-
носи. Општинските собранија уште не се афирмираа 
доволно и развија како органи на општественото 
самоуправување, туку се однесуваат превосходно 
како органи на власта. Во практиката понекаде 
доаѓа до неприменување на начелото за поделба 
на функциите помеѓу одделни органи на собрани-
ето, а последица на тоа е кумул аџијата на функ-
циите кај претседателот на собранието. Во работата 
на општинските органи на управата има појави на 
неспроведување на законите и другите прописи, на 
незадоволителен квалитет на работата и слична 
Сериозни пречки во развојот на самоуправните од-
носи се уште се бирократско-етатистичките сфа-
ќања и отпори што се пројавуваат во запоставува-
њето на општествената улога и положбата на работ-
ниот човек и граѓанинот, во одлучувањето вон од 
органите на управувањето, во појавите и тенден-
циите на локализам и затворање, во дејствувањето 
на самоуправните органи од позициите на власта 
итн. 

— Постојат мошне големи разлики помеѓу од-
делни општини во поглед на големината на тери-
торијата, бројот, структурата и прирастот на насе-
лението, миграцијата, развиеноста на стопанството 
и општествените служби, нивото на културата и 
општествената свест ити., а постојното законодав-
ство не остава доволно можност за автономно регу-
лирање, според потребите и приликите во одделни 
општини, 

— При организирањето на интересните само-
управни заедници во општествените дејности (за 
образование, за социјално осигурување, за з а ш и ј у -
вање и ел.), не се водеше доволно сметка за тоа на 
граѓаните во општината да им се овозможи да 
влијаат врз основањето, методот на работата, про-
грамите, организацијата и финансирањето на тие 
заедници. Сите овие односи ги уредија главно по-
широките општествено-политички заедници со свои 
прописи, што имаше за последица овие дејности 
уште повеќе да се оддалечат од граѓаните и да не се 
поврзат органски со општината како основна само-
управна заедница на граѓаните. 

— Посебниот општествен интерес во одделни 
дејности не е дефиниран, па не се целосно изгра* 
дени ни соодветни инструменти за негово оствару-. 
вање. Поради тоа и не е доволно обезбедено вли-
јание на корисниците и општествената заедница врз 
работата на работните организации што вршат деј-
ности од посебен општествен интерес. 

— Развивањето и почитувањето на социјалис-
тичките општествени норми и општествениот над-
зор во општината бавно се афирмираат. Методите 
за вршење на општествениот надзор не се изгра-
дени, самата функција не се остварува доследно 
или, практично, не се остварува воопшто. Не е из-
граден ни систем на општествени норми кој би 
требало да обезбеди успешно вршење на опште-
ствениот надзор и почитување на самоуправниот 
договор. 

I I 

Сојузната скупштина смета дека уставната кон-
цепција за општината, како една од суштествените 
претпоставки за изградба на социјалистичкото са-
моуправно општество, треба доследно и одлучно да 
со оствари со мерките во согласност со следните 
ставови: 

1. Развивањето на самоуправните односи во 
општината бара доследно остварување на устав-
ниот принцип според кој општините самостојно ги 
утврдуваат своите приходи, во рамките на изво-
рите и видовите утврдени со закон, и располагаат 
со нив. 

Напуштањето на буџетскиот метод на финанси-
рање и воведувањето на системот на самофинан-
сирање на општествените потреби се заснова врз 
начелото за солидарност, заемност и општествено 
договарање во општината и општествената заедни-
ца. Остварувањето на оваа ориентација е долго-
рочен процес во кој фискалните мерки и со нив 
поврзаните фискални методи ќе бидат заменувани 
од формите и методот на самофинансирање врз 
самоуправна основа. Со тоа на нов начин, кој што 
му одговара на самоуправниот карактер на оп-
штеството, ќе се усогласува односот помеѓу опште-
ствените потреби и можности и односот помеѓу 
општествените и индивидуалните интереси. 

Самофинансирање™ на општествените потреби 
во општината треба да се заснова особено врз не-
колку основни принципи: обемот и квалитетот на 
задоволувањето на општествените потреби на гра-
ѓаните, работните луѓе и нивните заедници да за-
виси од нивниот остварен доход; граѓаните, работ-
ните луѓе и нивните заедници што понепосредно и 
посамостојно да одлучуваат за височината на сред-
ствата за општествени потреби и за располагањето 
со нив; средствата за финансирање на општестве-
ните потреби да се обезбедуваат врз основа на 
програми донесени на демократски начин; да се 
воспоставуваат непосредни односи и да се обезбе-
дува меѓусебно влијание помеѓу работните луѓе од 
организациите во областа на општествените служ-
би и корисниците на услугите; и граѓаните што ос-
тваруваат поголем доход повеќе и да придонесу-
ваат за задоволувањето на заедничките потреби. 

Извесен број општини, посебно на недоволно 
развиените подрачја, не можат со сопствени сред-
ства да го финансираат извршувањето на сите свои 
функции. Овој проблем треба да се решава со по-
брз економски развој на недоволно развиените по-
драчја и со обезбедување дополнителни средства за 
вршење на неопходните општествени функции во 
тие општини, за да се овозможи и нивно што 
подоследно самофинансирање. Републиките го ут-
врдуваат минималниот обем и нивото на задово-
лувањето на општествените потреби на граѓаните 
(функционирање на органите на власта и опште-
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ствените служби, првенствено во областа на ос-
новното школство и здравствената и социјална 
заштита) и им обезбедуваат дополнителни средства 
на општините за нивно реализирање, врз основа 
на објективни и стимулативни критериуми. Потре-
биде над гарантираните минимуми граѓаните би ги 
задоволувале со зголемен сопствен напор и со само-
управно одлучување, што не смее да влијае врз 
височината на дополнителните средства. 

Финансирањето на општествените потреби во 
општината треба да се остварува со следните ос-
новни методи: 

— со наплатување придонеси и даноци од гра-
ѓаните и работните организации, при постојано зго-
лемување на нивното влијание врз формирањето 
и распределбата на овие приходи; 

— со самооданочување на граѓаните по пат на 
самопридонеси или на друг начин; 

— со здружување на средствата на работните 
и други самоуправни организации и заедници; 

— со непосредно наплатување реален надомес-
ток за услугите од корисниците во службите преку 
кои се остваруваат функциите на општината, со 
можност наполно или делумно да се ослободат од 
плаќање на тој надоместок одделни категории ко-
рисници, во согласност со начелото за солидарност 
на работните луѓе. 

Демократизирањето на постапката за утврду-
вање на придонесите и даноците и ставањето на 
средствата од овие видови приходи под непосредна 
контрола на работните луѓе ќе придонесе за разви-
вањето на свеста на граѓаните за општествениот 
интерес и нивниот активен однос спрема задоволу-
вањето на општествените потреби и за рационали-
зирање на трошењето на средствата, а општин-
скиот буџет да станува се повеќе демократски ин-
струмент на управувањето. Примената на бруто 
личните доходи ќе придонесе за развивањето на 
овој процес. 

2. Нужно е да се оствари што пошироко авто-
номно регулирање на односите во општината, ра-
ботната организација и самоуправната заедница, а 
во согласност со уставните одредби за нивната са-
мостојност и самоуправно^ и со Резолуцијата за 
основите на законодавната политика на федера-
цијата. Ео согласност со тоа, треба да се определат 
областите и работите во кои општините со својот 
статут и со други акти автономно ги уредуваат од-
носите, а во областите што се регулираат со про-
писи на пошироките општествено-политички заед-
ници ипо повеќе да се изврши ограничување на 
утврдување на принципите и мерилата, за па таа 
основа да им се овозможи на општините да ги ре-
гулираат односите во согласност со своите потреби. 

Покрај тоа, заради задоволување на интересите 
чие остварување е врзано за пошироки подрачја, 
потребно е да се зајакне соработката и договара-
њето п тегу републиките и општините, да се про-
хппри меѓу општинската соработка и да се остварува 
в.'! пј ание па општините врз донесувањето на про-
писите па пошироките општествено-политички за-
едници. Исто така, со меѓурепубличко договарање 
за уредување на односите што се регулираат со ре-
публички закони, значително би се поедноставните 

односите меѓу граѓаните од општините на репуб-
личките граници и соработката меѓу тие општини. 

Резолуцијата на Сојузната скупштина за осно-
вите на законодавната политика на федерацијата 
и ревизијата на сојузното законодавство врз таа 
основа пошироко А го отвораат патот на самоуправ-
ната нормативна дејност на општините и работните 
организации и ја зголемуваат нивната одговорност 
во таа област. Ревизијата на сојузното законодав-
ство врз таа основа, треба да обезбеди — во рам-
ките на правата и должностите на федерацијата — 
законски предуслови за остварување на основните 
ставови од оваа резолуција. 

За остварување на тие ставови треба да при-
донесат и републиките при утврдувањето и спро-
ведувањето на својата законодавна политика и ре-
визијата на републичките закони. 

3. Положбата на општината како основна клет-
ка и основица на општествено-политичкиот систем, 
натамошниот развој на самоуправните односи и 
афирмацијата на граѓанинот како самоуправувачи 
бараат да се оствари постојана соработка помеѓу 
општините и пошироките општествено-политички 
заедници и заемно влијание врз утврдувањето и 
спроведувањето на нивната политика. Секоја оп-
штествено-полптичка заедница треба да има свој 
точно определен круг на права и должности, од-
носно работи и надлежности, но во исто време 
треба да постои и одговорност на федерацијата, ре-
публиката и покраината за вршењето на функ-
циите на општините на нивното подрачје, и обрат-
но. Ваквиот однос треба да дојде до израз и во 
собранискиот систем. 

4. Во општината нужно е да се развива само-
управната интеграција заснована врз свеста за за-
едничките интереси, заемната помош и солидарноста, 
одговорноста, рамноправните односи и самоуправ-
ното договарање и спогодувањето помеѓу управните 
органи во работите од заеднички интерес. Посебно 
треба да се развива дејноста на соборите на работ-
ните заедници и на советите на општинските со-
бранија, како институционализирани форми на 
функционална и територијална интеграција. 

Таквата интеграција пошироко овозможува да 
се надмине затвореноста на многу работни орга-
низации и нивното недоволно влијание врз утвр-
дувањето и спроведувањето на политиката на оп-
штината. 

Ваквите односи налагаат побрзо развивање на 
самоуправната функција на општинското собрание, 
такво негово конституирање и организирање и так-
ви методи за работа што ќе го прават него се по-
веќе самоуправно и одговорно работно тело и ќе 
обезбедуваат поврзаност на сите фактори во само-
управното одлучување во општината. Неговата 
дејност по сите значајни прашања мора да се за-
снова врз непосредно одлучување и изјаснување на 
граѓаните во општината и работните луѓе во работ-
ната организација и во другите форми на здружен 
труд, по пат на референдуми и собири, како и врз 
активноста на месните заедници. 

Во исто време треба побрзо и подоследно да 
се развива нормативната дејност на општинското 
собрание во регулирањето на оние општествени од-
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носи во рамките на правата и должностите на оп-
штината, кои, поради постојните противречности 
во општеството, нужно треба да се уредуваат со 
средствата ка власта. Општинското собрание треба 
доследно да ги извршува оние задачи коишто обез-
бедуваат услови да можат граѓаните и работните 
луѓе да ги остваруваат основните уставни слободи 
и права. 

Потребно е општинските собранија да му по-
светат полно внимание на извршувањето на устав-
ните должности и права на општината таа дослед-
но да ги спроведува законите и другите прописи, 
зашто со тоа се остваруваат начелата на устав-
носта, законитоста и правната сигурност. Заради 
доследно остварување на уставното начело за со-
бранискиот систем, поделбата на функциите треба 
до крај да се спроведува и во општинското со-
брание. 

Потребно е да се осамостојуваат органите на 
^управата во вршењето на нивните функции, да се 

зајакнува нивната одговорност, да се подобрува 
организацијата и да се подига стручната способ-
ност, да се воспоставуваат соодветни односи со 

органите на пошироките опиггествено-политички 
заедници, што сб треба да придонесе за нивната 
ефикасна работа. 

И во општината сите елементи на системот мо-
раат непрестан но да се пристигнуваат, усовршу-
ваат и изградуваат во согласност со јакнењето и 
заради јакнење на улогата на човекот и социјалис-
тичките самоуправни општествени односи. 

Во тоа особено е значајна организираната оп-
штествена акција за развивање на месните заедни-
ци како самоуправни асоцијации на граѓани. Ак-
тивноста на граѓаните во месната заедница треба 
да се заснова врз начелата на солидарноста, надми-
нувањето на социјалните разлики и врз создавање 
услови за остварување на самоуправувањето на 
граѓаните во дејностите што служат за непосредно 
задоволување на потребите на работните луѓе и 
нивните семејства, првенствено со средствата што 
граѓаните и другите заинтересирани фактори ги 
обезбедуваат на самоуправна основа, како и со оние 
средства што за таа цел ќе ги издвои општината 
од своите приходи. Исто така е потребно да се за-
јакнува влијанието на граѓаните врз одлучувањето 
за користењето на средствата што се одделуваат 
за општествените потреби во општината. 

Во процесот на децентрализацијата на овласту-
вањата на пошироките општествено-политички за-
едници и преминувањето на тие овластувања врз 
општините, отстранувањето на статистичките од-
носи и бирократските појави во самите општини 
треба да се обезбедува со создавање услови работ-
ните луѓе и граѓаните, непосредно и во работните 
и месните заедници, да одлучуваат за своите жи-
вотни прашања. Опасноста од концентрирање на 
економската и политичката моќ во општинското 
собрание се сузбива со развојот на собранискиот 
систем и на формите на непосредна социјалистич-
ка демократија. Местото на месната заедница, ка-
ко најнепосредна самоуправна заедница на граѓа-
ните во вршењето на работите од интерес за 
нивниот секојдневен живот и работа особено е зна-

чајно во условите на постојната територијална по-
делба на општините. Месната заедница во исто 
време се јавува како погодна територијална рамка 
за организирање и дејствување на општествено-
-политичките организации и здруженијата на тра-« 
тапите, и како еден од факторите во организира-* 
њето на народната одбрана. 

Развивањето и продлабочувањето на социјалист 
тичките самоуправни односи во општината, како 
актуелна и долгорочна задача, не може да се ос* 
тварува само со систематски мерки туку и со оп* 
штествена акција на организираните прогресивни 
сили, а пред сб на граѓаните и работните луѓе како 
основни и непосредни творци на материјалните и 
други добра. Во обединувањето и организирањето 
на овие напори, од исклучително значење е опште-
ствено-политичката активност на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија и на дру-
гите општествено-политички организации и здру-
женија на граѓани. 

Сите овие фактори се дел од самоуправната 
политичка структура на општината, и тие влијаат 
врз развивањето на социјалистичката свест, која 
тргнува од сознавањето на работните луѓе и граѓа-
ните дека своите животни проблеми можат успеш-
но да ги решаваат единствено тие самите, со својата 
самоуправна активност и во границите на доходот 
што го создаваат според начелата за хумани меѓу* 
човечки односи и солидарност, општествена дисци-
плина, општествена контрола и одговорност, непо-
средно и со користење на сите услови и средства 
на нашиот самоуправен систем. 

5. Интересните самоуправни заедници треба да 
се формираат по самоуправен пат. За дејностите 
што тие ги вршат посебно се заинтересирани граѓа-
ните и самоуправните органи, независно од тоа 
што територијата на општината не е доволна рам-
ка за задоволување на одделни интереси. Органи-
зацијата и функционирањето на тие заедници тре-
ба да придонесат за рационализација на работата, 
за отстранување на нивното територијално затво-
рање во општински граници и за јакнење на само-
управувањето преку влијанието на граѓаните и ра-
ботните луѓе врз вршењето на дејностите и одго-
ворноста на организациите во тие дејности пред 
заинтересираните граѓани. Во одлучувањето за ор-
ганизацијата и финансирањето на овие заедници, 
ка ј оние каде што тоа уште се заснова исклучител-
но врз одлуки на пошироките општествеио-поли-
тички заедници, треба да учествуваат заинтереси-
раните граѓани односно нивните претставници. 
Организацијата, финансирањето и други односи 
мораат да бидат утврдени врз основа на матери-
јалните можности и програма, која ќе придонесе 
и за сигурност во нивното финансирање и ќе прет-
ставува инструмент на граѓаните, на работните лу-
ѓе запослени во тие дејности и на општината, како 
заинтересирани фактори.Таму каде што постојат 
тенденции на затворање интересни заедници неоп-
ходно е, покрај субјективните слабости, да се 
отстрануваат и причините што објективно доведу-
ваат до такви тенденции. 

6. Нужно е да се зајакне влијанието на граѓаните 
и нивните заедници во општината врз работата на 
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комуналните и другите работни организации што 
вршат работи од посебен општествен интерес за 
граѓаните и кои, според природата на работите, 
можат да имаат монополска положба. За таа цел 
треба да се развиваат различни форми на дејству-
вање на граѓаните заради остварување нивно вли-
јание врз работата на тие организации. 

Со самоуправно договарање врз рамноправна ос-
нова и со договарање обврски помеѓу општинските 
собранија, самоуправните органи и овие работни 
организации треба да се усогласи нивната работа со 
барањата и потребите на корисниците и целата оп-
штина. Исто така, со примена на средствата за оп-
штествен надзор, во општината се остварува влија-
ние врз работата на организациите што вршат рабо-
ти од посебен општествен интерес, така што условите 
под кои тие ја вршат својата дејност, го планираат 
и го остваруваат својот развој, се здобиваат и го 
распределуваат доходот — што повеќе да се усо-
гласат со интересите на корисниците. Во исто време, 
со обврските на работните организации да ја вршат 
својата дејност под определени услови и под посебен 
надзор, треба да постојат и гаранции на општестве-
ната заедница на овие работни организации и нив-
ните работни луѓе да им се обезбеди доход според 
трудот. 

7. Планирањето во општината, како метод за 
остварување на функциите на општината, потребно 
е значително повеќе да се афирмира и одредбите 
од Уставот на СФРЈ доследно да се спроведуваат 
од страна на асоцијациите на здружен труд 
и пошироките општествено-политички заедници; 
во условите на самоуправувањето, поголемиот степен 
на самоорганизирање на стопанството, развивањето 
на стоковното производство и пазарните односи, 
коишто даваат основа и за измена на методите за 
планирање, имено планот не е само прост збир на 
договори, туку е се уште и усогласување на 
заедничките акции, демократски самоуправен до-
говор заснован врз научни анализи и про-
гнози и заеднички интереси. Општинските планови 
како планови на развојот и на општите општествени 
услови, тргнувајќи од реално предвидените економ-
ски ефекти на плановите на работните организации 
и другите форми на здружен труд, треба првен-
ствено да го планираат развојот на општествениот 
стандард, урбанизмот, инфраструктурата и другите 
заеднички прашања. 

При планирањето во општината мораат да се 
земаат предвид развојот и можностите на поши-
рокиот регион што треба да дојдат до израз вп 
регионалните просторни планови и во посебните 
програми за развиток на одделни гранки и дејности, 
засновани врз стручни студии и самоуправно до-
говарање на работните организации и нивните асо-
цијации, општините и пошироките општествено-по-
литички заедници. 

8. Општината треба и натаму да се развива и 
да се третира како еден од значајните фактори во 
подготовувањето на одбраната на земјата и во ор-
ганизирањето на општонародната одбранбена војна 
и како заедница во која — покрај другите права и 
должности на граѓаните — се остварува и нивното 
уставно право и обврска за одбрана на земјата. 
Улогата па општината во организирањето на народ-
ната одбрана се состои во овозможување на секој 
граѓанин и на секоја организација на нејзината те-
риторија да ги извршуваат еворпе должности во 
системот па одбраната, на начин кој најмногу им 
одговара по нивните способности и на интересите 
на заедницата, така што сите можности во тој по-
глед да бидат најрационално исползувани и, со 
самото тоа, до крај да се активираат во одбраната 
на земјата сите сили што постојат во општината и 
во општествената заедница. При тоа, обезбедувањето 
на средствата за подготвување и водење на општо-
народната одбранбена војна не може да зависи само 
од економската сила на општината, туку и од це-
лта општествена заедница. 

Во исто време сите елементи на народната од-
брана што постојат во општината се вклучуваат во 
целокупниот систем на одбраната, во кој општината 
е еден од факторите, а исто така и заедницата во 
која областа на народната одбрана се интегрира во 
самоуправната структура, 

9. Основа за меѓуопштинска соработка е потре-
бата од поефикасно, попродуктивно и материјално и 
кадровски порационално решавање на многу проб-
леми во комуналниот, стопанскиот, здравствено-со-
цијадниот и културно-просветниот развој на регио-
ните, и тоа со заедничко здружување на средствата 
со координирање на плановите, со примена на со-
времени решенија што бараат пошироки простори, 
ити. 

Затоа меѓуопштинската соработка се јавува како 
значаен елемент во самоуправната интеграција на 
општеството и како пат кон сестрано отворање на 
општините и пошироките општествено-политички 
заедници и кон слободно движење иа матери ј а дните 
добра, политичките, идејните и културните влија-
нија, па треба и понатаму да се развива во соглас-
ност со досега афирмираните принципи. Покрај ре-
шенијата во стопанскиот систем и низ меѓуопштин-
ската соработка треба да се обезбедуваат услови за 
создавање и функционирање на модерни, во ехо-
номско-технолошки поглед економични и рацио-
нални големи системи. Материјалното осамостоју-
вање на општините и поширокото автономно регу-
лирање па односите во општината ќе бараат и ќе 
овозможат широко развивање на оваа соработка, до-
дева — од друга страна, таа соработка ќе придонесе 
за успешно остварување на функциите на општи-
ната. Во современите услови материјалните, обра-
зовните и културните проблеми можат рационално 
да се решаваат само на поширок простор. 

Од особено значење е соработката на општините 
во ист регион до која би доаѓало со доброволно 
определување на општините, зависно од потребите, 
интересите и барањата на нивните граѓани. 

10. Тргнувајќи од тоа дека општините се орга-
низираат првенствено како политички заедници за 
да им ги обезбедат на граѓаните правата и должнос-
тите од членот 96 на Уставот на СФРЈ, територијал-
ната компонента на општината, всушност, зависи од 
постоењето на основните материјални, просторни, 
човечки и други елементи што и овозможуваат из-
вршување на општествената функција со сопствени 
сили и со рационално организирана соработка со 
други општини. 

За да можат постојната територијална поделба 
на општината и нејзиниот понатамошен развој да 
станат составен дел на органскиот растеж на сите 
компоненти на општествениот живот, а не резултат 
на административно определување на границите, за 
ова е нужно да се утврдат критериумите и во тоа 
да се бара оптимум во сите суштествени конститу-
тивна! елементи на општината (простор, население, 
производни сили, природни богатства, развиеност на 
самоуправувачките односи и ел.). 

11. Големиот град — и кога е поделен на општи-
ни — претставува неделива целост и реална заед-
ница со мошне испреплетени интереси на граѓаните 
и нивните организации. Освен тоа ваквите градови, 
во практиката, вршат многу работи од рамките на 
правата и должностите на општината. Затоа голе-
мите градови треба да се конституираат како специ-
фични општествено-политички заедници коишто, во 
својот состав, би вршеле дел од работите на општи-
ните, со можност за вршење на работите доверени 
им од републиката. Во согласност со тоа, треба да 
се конституираат органите на власта и на самоуп-
равувањето во градот, препуштајќи им на статутот 
на градот и на спогодувањето на градот со републи-
ката и со општините во состав на градот, да 
ја определат — во согласност со републичкиот ус-
тав — потребната мера за доверување на градот 
работи на општините. -



Вторник, 24 декември 1968 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 53 — Страна 1137, 

III 

Тргнувајќи од изнесените констатации и оцени, 
како и од начелните барања и ставови, Сојузната 
скупштина ги повикува сите органи и организации 
да ги преземат, во согласност со својата општествена 
улога, права и должности, следниве соодветни кон-
кретни мерки: 

1. Потребно е надлежните тела на Сојузната 
скупштина, што работат на ревизија на системот за 
финансирање на општествено-политичките заедници 
и на системот на даноците, придонесите и таксите, да 
ја забрзаат својата работа за да може Скупштината 
што поскоро да усвои системски решенија. Во овој 
склоп потребно е да се проучат и проблемите за фи-
нансирање на сеопштествените потреби во општините 
на недоволно развиените краишта, и да се изнаоѓаат 
пообјективни, ^стимулативни и поадекватни реше-
нија со кои тие би се доведувале во порамноправна 
положба со општините на поразвиените подрачја. 
Одделни решенија со кои би се овозможило посте-
пено остварување на принципот за самофинанси-
рање на општествените потреби во општината, ќе 
донесуваат тие тела и пред завршувањето на рабо-
тата на ревизијата (на пример: преминување на си-
стемот на бруто лични доходи, решенија во областа 
на станбено-комуналната изградба и станбената по-
литика, во областа на сообраќајот, во областа на 
определување надоместоци за услуги и такси ити.). 

Даночниот систем треба да се усогласи со про-
мените настанати во материјалните и општествените 
односи, тргнувајќи од принципот дека даночниот 
систем и даночната политика треба да бидат зна-
чаен фактор во планирањето и економската поли-
тика и елемент за утврдување на односот на 
акумулацијата и потрошувачката, дека тој систем 
и таа политика треба да се изградуваат се повеќе 
врз основа на самоуправно договарање, како и дека 
граѓаните што остваруваат поголеми лични доходи 
треба повеќе да учествуваат во задоволувањето на 
општествените потреби. 

Административните и судските такси треба да 
се ревидираат така што со приходите од овие из-
вори што повеќе да се покриваат трошоците на деј-
ностите и на развојот на соодветните служби. Пре-
испитувањето на овие такси треба да се спроведе 
тргнувајќи од прршципот дека при задоволувањето 
на заедничките и индивидуалните потреби во оп-
штината, граѓаните треба самостојно да одлучуваат 
кои свои потреби ќе ги задоволуваат со наплату-
вање надоместоци од корисниците на услугите, а 
кои — солидарно и низ каков систем на прелевање 
(буџет, фондови со различен режим на алименти-
рање ити.). Истовремено, неопходни се значително 
пошироки овластувања на општините тие самостојно 
да одлучуваат за видовите и височината на 
комуналните такси чии приходи би се користеле 
наменски. 

Републиките, автономните покраини и општи-
ните треба во исто време да извршат ревизија на 
своите прописи во рамките на споменатите систем-
ски решенија, а во согласност со напред утврдената 
законодавна политика на федерацијата и републи-
ките. 

2. При ревизијата на сојузните и републичките 
замоли, која ќе се изврши врз основа на Резолу-
цијата за основите на законодавната политика на 
федерацијата и соодветните документи на републи-
ките, треба да се земаат предвид ставовите изразени 
во главата II на оваа резолуција, и тоа особено во 
поглед разграничувањето на правата и должностите 
и односите на одделни општествено-политички за-
едници, па и на општините, во поглед самостојноста 
на општините за утврдување на надлежноста на 
нејзините органи и организации, во поглед проши-

рувањето на можностите за автономно регулирање 
на општествените односи во работните организации, 
интересните самоуправни заедници и општините, и 
за изградување на методите и инструментите за 
остварување на општествениот надзор, почитување 
на општествените норми и самоуправните договори 
и ел. 

Бидејќи ревизијата на законодавството ќе соз-
даде широки можности за автономно регулирање на 
општествените односи, општините треба во тие нови 
услови да пристапат кон новелирање на своите ста-
тути, за да Му одговараат тие на степенот на раз-
војот на самоуправните односи и на правото на гра-
ѓаните во општината што понепосредно да ги уре-
дуваат односите за кои се животно заинтересирани. 

3. Сојузната скупштина ќе организира изработка 
на анализи на досегашната практика и проучување 
на суштината на интересните самоуправни заедници, 
та појасно да го определи нивното место во само-
управниот систем, а посебно односот кон општините, 
и да го утврди правецот на нивниот понатамошен 
развиток, па врз основа на тоа да ги преиспита и 
постојните законски решенија. 

4. Надлежните тела на Сојузната скупштина ќе 
ја забрзаат работата за проучување на комплексот 
на проблемите врзани за организациите што вршат 
дејности или работи од посебен општествен интерес. 
Со поцелосно утврдување во што се состои посебниот 
општествен интерес во одделни дејности и кои ви-
дови организации ги вршат овие работи, треба да се 
создаде основа за изградување соодветни инстру-
менти за негово остварување, а особено инструменти 
за влијание на корисниците и општествените заед-
ници врз работата на овие работни организации. При 
тоа треба да се обезбеди поголема одговорност за 
извршување на склучените договори и создавање 
рамноправна положба на- договарачите. 

5. Сојузната скупштина, ќе го проучи каракте-
рот на планот и функциите на планирањето, трети-
р а ј у ја комплексно временската и просторната ком-
понента на планот, ќе ги утврди специфичностите 
на планирањето во општината и ќе ги формулира 
елементите и методолошките постапки врзани за 
општинскиот план и со закон ќе ги пропише ос-
новните системски решенија во поглед на подготов-
ките за донесување планови и начинот на нивното 
остварување. 

6. Заради доследно спроведување на законите и 
отстранување на негативните појави и слабости, по-
требно е сите органи на општествено-политичките 
заедници со заедничка акција да преземат енер-
гични мерки за поефикасно дејствување на управ-
ните органи, а особено на инспекциските служби и 
за средување на односите во нив. 

7. Сојузната скупштина ќе организира проучува-
ње на системот на станбено-комуналното стопанство, 
станбената политика и политиката на користењето на 
градското земјиште и ќе преиспита колку се усогла-
сени постојните законски решенија во овие области 
со соодветните уставни функции на општината, а во 
постапката на ревизијата ќе ги усвои системските 
решенија што им оставаат н арепубликите и општи-
ните во рамките на своите права и должности по-
натаму да ги регулираат односите во тие области. 

АС бр. 1073 
18 декември 1968 година 

Белград 

Сојузна скупштина 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател 
на Организационо- Претседател 
-политичкиот собор, на Сојузниот собор, 

Велимир Стојнић, е. р. Видое Смилевски, е. р. 
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СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УПРАВУВАЊЕ 
Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Избори за Сојузната ску- Резултати од изборите 

пштина, републичките, по-
краинските и општин-
ските собранија 

Избирачки одбо-
ри и изборни ко-
мисии 

Индивидуални податоци 
за пратениците на Сојуз-
ната скупштина, репуб-
личките и покраинските 
собранија и за одборни-
ците на општинските со-
бранија 

Пол, старост, школска подготовка, Новоизбран пра-
народност, занимање, поранешен теник — одбор-
избор. За одборници уште и по- ник 
ложба во занимањето, дејност и 
ква лификаци ј а 

а) При избирање за Сојузната 
скупштина 

Печатеше на образ. Собирање, обра-
изработка на су- ботка 
мари 

б) При избирање за реупблички, 
покраински и општински соб-
ранија 

Изработка на су-Печатење на обрас-
мари ци, собирање и об-

работка 

а) За пратеници на Сојузната 
скупштина 

Обработка 

б) За пратеници на републ. и пок-
раинските собр. и за одборни-
ч к е на општинските собранија 

Изработка на су- Печатење на обрас-
мари ци, собирање и об-

работка 

Р X X Рокот не 
е опре-
делен 

152 689 

Р х х Рокот не 
е опре-
делен 

101 463 

3 Состав и дејност на оп- Податоци за соборите, комисиите, Општинско со- Обработка на су-
штинските собранија и советите, месните заедници, соби- брание мари 
другите органи на опште- рите на избирачи и работни лу-
ственото управување во ѓе, референдуми и општи собири 
општината (ОС-двегоди- и работа на овие институции 
шио) 

Истражувања од интерес за 
федерацијата 
4 Извештај за составот и Форми на непосредно управување Месни заедници Печатење на обрас-

дејноста на месните зае- во рамките на месни заедници, ра- случајно избрани «и» собирање и об-
дници (за мостра на мес- згледувани прашања и форми на работка 
ните заедници) финансирање, структура на при-

ходите и расходите 

Печатење на обрас- р х X 15.07 
ци, собирање и об-
работка 

37 143 

— х х 31.07 55 — 

*) О = образец: Р = резултати од обработката. 
*) Рокови за СФРЈ. 8) Трошоци на републиките, покраините и општините. 



Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Статистика на родените 

(Дем. 1, собирање месеч-
но, обработка годишна) 

2 Статистика на умрените 
(Дем. 2 и „Потврда за 
смртта", собирање месеч-
но, обработка годишна) 

ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА 

Виталитет на детето (живородено Матичарите 
или мртвородено), пол, место на 
раѓањето/ старост на ма јката и 
таткото, ред на раѓањето на дете-
то, брачност, траење на бракот 
Пол, старост на умрениот, место на 
раѓањето и место на смртта, брач-
на состојба, занимање, лекување, 
причина за смртта (дијагноза), вид 
на насилна смрт и надворешна 
причина на смртта 

3 Статистика на склучени-
те бракови (Дем. 3, соб-
ирање месечно, обработка 
годишна) 

4 Статистика на разведени-
те бракови (РБ.1, собира-
њ е месечно, обработка го-
дишна) 

5 Месечен преглед на упи-
сите во матичната книга 
(Дем. 4) 

За младоженецот и невестата: ста-
рост, ' живеалиште , поранешна 
брачна состојба и брак по ред 

Матичарите, 
здравствените 
установи, лека-
оите, други лица 
овластени за у -
тврдувањето на 
смртта и лицата 
што вршиле увид 
Матичарите 

Обработка и публи-
кување 

Обработка и публи-
кување 

За мажот и ж е н а т а : старост, ж и - Окружните 
веалиште, број на издржувани де- судови 
ца, на кого му се доделени децата 
од бракот што се разведува, трае -
ње на бракот 
Б р о ј на уписите во матичната Матичарите 
книга (на родените, признавања 
на татковство и позаконувања, на 
умрените, на склучените бракови) 

Обработка и публи-
кување 

Обработка и публи-
кување 

Обработка ка су-
мари 

7 8 9 10 

Печатење на обрао- p х X 31.08 
пите, собирање, под 
готовка на обра-
ботката 

Печатење на обрао- Р х х 31.08 
ците, собирање, 
подготовка на об-
работката 

7 Контрола на потполноста 
на опфаќањето и точноста 
на одговорите во статис-
тиката на родените и ум-
рените5) 

8 Пробен попис за попис на 
населението и становите 
во 1971 година 

Проверување на потполноста на 
пријавувањето и точноста на од-
говорите во статистичките ливчи-
ња Дем.1 и Дем.2 и во „Потврдата 
за смртта" 
Испитување содржината и ф о р м а -
та на обрасците; испитување на 
организацијата и финансирањето 
на пописите 

Матичарите, 
здравствената 
служба и граѓа-
ните 

Домаќинствата и 
лицата на избра-
ното ћодрачје 

11 12 

208 1370 

551 980 

Р х х 30.06 

Р х х 30.09 

Печатење на обрас-
ците, собирање, 
подготовка на об-
работката 
Печатење на обрас-
ците, собирање, 
подготовка на об-
работката 

Изработка на пре- Р х X 
гледи и обработка 
на сумари 

139 613 

122 109 

02. MEQ. 13 275 

6 Статистика на надвореш- Пол, старост, занимање, школска Органите на в и а - печатење на обрас-
нат? миграција:4) уселу- подготовка, од ко ја земја доаѓа трешните работи, ците; собирање на 
вања (образец СМ.1) и и - или во која земја оди, народност, општините и по- см.2; подготовка 
селу вања (образец СМ.2) држав јанство граничните пре- н а обработка и пуб-
собирање месечно, обра- мрши ликување на пода-
ботка годишна теците 

Собирање на СМ. 1, р х X 
изработка на су-
мари 

25.12 27 34 

Печатење на обрас-
ците, обработка и 
анализа на подато-
ците 

Изработка на упат-
ства, печатење на 
обрасците, обработ-
ка и анализа на 
податоците 

Спроведување ан- - х х 1969 
кета на теренот и 
работите на РЗ од 
„Упатството'1 

Печатење на обрас-
работката на упат-
ствата; спроведу-
вање акција на те-
ренот 

- X X 1969 

194 61 

1966 е? 

4) СР Словенија ги обезбедува податоците од регистарот на населението. Б) Контролата ќе се изврши во Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Македонија, АП Војводина и АЦ 
Косово и Метохија. 
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6 7 8 9 10 11 12 

9 Методолошки работи во Разработка на одделни методолош-
врска со пописот на насе- ки прашања 
лението и становите во 
1971 година 

Изработка ва доку-
менти 

Соработка со СЗС - х X 1969 

Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Месечен извешта ј за лич-

ните доходи и з а ш и л е н и -
от персонал во општест-
вениот сектор (РАД-1) 

СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ 

Вкупен фонд на нето личните до- Сите работни и 
ходи и исплати според периодич- други организа-
ната пресметка и завршната смет- ции и д р ж а в н и 
ка ; број на запослените на кра јот органи избрани 
од претходниот и извештајниот ме- по мостра 
сец; број на дојдените и отидените 
работници и броЈ на приправници-
те според школската подготовка во 
текот на извештајниот месец; број 
на жени и работници на определено 
време на кра јот од извештајниот 
месец; прогноза на запослените 
работници за наредните два месеца 

Статистички органи 
Обработка на ре- Печатење на обрас-
публички таблогра-
ми; публикување 
на податоците 

ците; обработка; 
публикување на по-
датоците за потре-
бите на СР 

О х х 12. МЕС. 526 3109 

2 Полугодишен извешта ј за Покра ј податоците од месечниот Сите работни и 
личните доходи и запос- извешта ј РАД-1 овој извешта ј со- други организа-
лениот персонал во опш- држи и податоци за бројот на з а - ции и државни 
тествениот сектор, март и послените спрема височината на органи 
септември 1969 година нето личните доходи; за минимал-
(РАД-1) ни от и максималниот личен доход 

во работната организација ; број на 
работниците со минимален личен 
доход, кумулативни податоци за 
бројот на приправниците и за не-
то личните доходи за периодот ј а -
нуари—март и јануари—септември 
1969 година 

Статистички органи 
Обработка на ре-
публички табло-
грами; публикува-
ње на податоците 

Печатење на обрао- 0,Р«) х X 15.05 
ците: собирање; 
обработка; публи-
кување на подато-
ците за потребите 
на СР и општините 

119 370 
за март 

и 
15.11 
за сеп-
тември 

Статистички органи 
3 Полугодишен извешта ј за Б р о ј на з а п е ч е н и т е работници и Комуналните за- Обработка на репу- Печатење на обрас-о Р х х 

запослениот персонал к а ј ученици во стопанството води за социјал- блички таблограми; ците; собирање; об-
прршатните работодавци, но осигурување публикување ва 
март и септември 1969 го- податоците 
дина (РАД-15) 

работка; публику-
вање на податоци-
те за потребите на 
СР и општините 

•) Резултати на обработката и за поважните градо 

15.05 
за март 

и 
15.11 
за сеп-
тември 

13 119 



4 Годишен извештај на ра-
ботните организации за 
запослениот персонал во 
општествениот сектор 
(РАД-10) 

5 Анкета за личните дохо-
ди по квалификации во 
општествениот сектор из-
вршена на мостра на ра-
ботни организации и за-
послени работници (РАД-
-ЛД) 

Работници според полот, степенот 
на стручното образование и школ-
ската подготовка, видот на работ-
ниот однос, полното и неполното 
работно време, еднократното и 
двократното заземање на работно-
то место, неделното траење на ра-
ботното време, распоредот на ча-
совите на работа во 42-часовна ра-
ботна недела и според смените; 
флуктуација на работниците спо-
ред степенот на стручното образо-
вание; флуктуација на приправни-
ците според школската подготов-
ка; година на преминувањето на 
работната организација на скра-
тена работна недела; тип на скра-
тената работна недела; структура 
на фондот на работното време на 
запослените за 1968 година; остру-
чување на заложените во работ-
ните организации во 1968 година 

Пол, старост, работен стаж, школ-
ска подготовка, стручно образова-
ние, занимање, стручна подготов-
ка за работното место, тип на ра-
ботното место, вкупен нето личен 
доход за 1968 година, просечен ме-
сечен нето личен доход 

5 6 

Статистички органи 

7 8 9 10 

С и т е р а б о т н и И печатење на обрао- Дистрибуција на 
д р у г и о р г а н и з а - ците; обработка на обрасците; собира -
ции и државни републичките таб-
о р г а н и лограми; публику-

0 , Р X х 30.04 

За избрани лица 
избраните работ-
ни и други орга-
низации и др-
жавните органи 

Статистички органи 
Печатење на обрас- Дистрибуција на 
ците; шифрирање 
на материјалите; 
обработка; публи-
кување на подато-
ците 

11 12 

102 1212 

ње; обработка; пу-
бликување на пода-

вање на податоците теците за потреби-
те на СР и општи-

- X X 
обрасците; изборна 
лица за анкетира-
ње; обработка на 
претходните резул-
тати; сметковна и 
логичка контрола 
на материјалите 

10.05 
претход-
ни ре-
зултати 
25.07 
коначни 
резул-
тати 

466 720 

Статистички органи 
6 Регистрација на ученици- Пол, старост, траење на учењето, Општинските ор- печатење на обрас- дистрибуција на 

те во стопанството март број на месеците поминати во уче- гани на управата ците; обработка на обрасците; собира-
1969 година (РАД-31) ње, школска подготовка на учени- надлежни за ра- републичките таб- ње; обработка; пу-

ците во . стопанството, занимањето ботите на трудот; лограми; публику- бликување на пода-
за кое ученикот се подготвува работните и други »ан»е на податоците тоците за потребите 

организации; др- на СР И општините 
жавните органи; 
училиштата 

Статистички органи 
7 Извештај за лицата што Пол. старост, школска подготов- Општинските ор- Обработка на ре-

се здобиле со степен на ка, стручно образование пред по- гани на управата публичките табло-
стручно образование со лагањето на испитот, стручно об- надлежни за ра- грами; публикува-
полагање испити за ВК разование по полагањето на испи- ботите на трудот; њ е податоците 
односно КВ работници тот, занимање училиштата за 
(РАД-32) В К и К В работ-

ници; испитните 
комисии 

Р х х 20.11 

Печатење на обрас-
ците; собирање, об-
работка, публику-
вање на податоците 
за потребите на 
и општините 

Р X X 20.07 

28 397 

26 177 



4 6 7 8 9 10 11 12 

Служба за з а л о ж у в а њ е 
8 Месечен извештај за сло- Број на слободните работни однос- Сите работни ор- Обработка на ре- печатење на обрао - х х 

водните работни места но ученички места во работните ганизации, др- табличките табло- ците; обработка на 
(потреби од работна си- организации според степенот на жавни органи и грами и публикува-
ле) стручното образование на работ- приватни работо- њ е н а податоците 

ниците и дејностите на работните давци 
организации 

20. МЕС. - 11 211 

правилниците; об-
работка на општин-
ските сумари 

Служба за з а л о ж у в а њ е 
9 Месечен извештај за по- Број на пополнетите нови и упра- Сите работни ор- Обработка на ре-

полнетите работни места знети работни односно ученички ганизации, др- табличките табло- ците; обработка на 
(нови и упразнети) места во работните организации, жавни органи и грами и публикува- прашалниците; на 

според степенот на стручното об- приватни работо- н а податоците 
разование на работниците и де ј - давци 
ностите на работните организации 

Печатење на обрас- - х X 20. М Е С . 11 211 

општинските сума-
ри 

10 Месечен извештај за пре-
станокот на работата (от-
кази на работниците) 

11 Месечен извештај за ли-
цата што бараат з а л о ж у -
вање (незапослени лица) 

Служба за запослување 

публичките табло- ците; обработка на 
грами и публикува- општинските су-

мари 

Број на престаноците на работата Сите работни ор- Обработка на ре-
на работниците според основите ганизации, др-
на престаноците, полот и степенот жавни органи и 
на стручното образование на ра- приватни рабо- податоците 
ботниците и дејностите на работ- тодавци 
ните организации 

Служба за з а л о ж у в а њ е 
Број на лицата што бараат првпат Општинските за - обработка на ре- печатење на обрас-
запослување, што биле запослени води за запослу- публачките сумари ците; обработка на 
и запослени преку заводот, се спо- вање ** публикување на општинските су-
ред полот и степенот на стручното податоците мари 
образование, број на корисниците 
на паричниот надоместок од здрав-
ственото осигурување, детскиот до-
даток и превозот. 

Печатење на обрас- - х X 20. М Е С . 11 211 

х х 20. МЕС. 27 520 

Служба за запошљавање 
12 Полугодишен извештај за Број на лицата што бараат запос- Општинските за - Обработка на ре- печатење на обрас-

лицата што бараат зало- дување според степенот на струч-
слување (попис на неза- ~ _ 
галените лица) н о т о о б р а з о в а н и е ' н е к о и з а н и м а " 

ња, полот, староста, должината на 
чекање на заложување , работниот 
стаж, број на корисниците на па -
ричниот надоместок и здравстве-
ното осигурување според траењето 
на користењето; број на инвалид-
ните лица што бараат з а л о ж у в а -
ње; број на стручно оспособените 
и преквалификуваните преку за -
водот за з а л о ж у в а њ е 

х х 
води за запослу- Саличките сумари 
вање и публикување • на 

податоците 

ците; обработка на 
општинските су-
мари 

30.07 
31.01 

142 



7 8 9 10 

Општинските з а -
води за заштеду-
вање 

Служба за з а ж а л у в а њ е 
Обработка на ре- Печатење на обрас-
публичките су мари ците; обработка на 
и публикување на општинските cyj£ 
податоците мари 

лени во странство држави, занимања и дејности и публикување на општинските су-
податоците мари 

15 Полугодишен извешта ј за Б р о ј на запослените според сте- Сите работни ор- Обработка на ре-
странските д р ж а в ј а н и з а - пенот на стручното образование, ганизации, др- публичките сумари 
пос лени во Југославија дејностите и државјанството ж а в н и органи и публикување на по-

приватни работо- датоците 
давци 

Служба за запослување 

11 12 

- х х 20. МЕС. 11 13 Месечен извешта ј за ли- Б р о ј на барањата и потврдите за 
дата привремено запосле- привремено запослување во стран-
ки во странство ство според степенот на стручното 

образование на работниците; број 
на понудите и број на работниците 
што ги бараат странски работодав-
ци; број на запослените во стран-
ство по д р ж а в и 

Служба за запослување 
14 Полугодишен извешта ј за Б р о ј на запослените во странство Општинските з а - Обработка на ре- Печатење на обрас- - х х 30.07 

лицата привремено запос- преку заводот за запослување по води за запослу- публицисте судари ците; обработка на 
вање 

211 

31.01 

Служба за запослување 
Печатење на обрас- - х X 30.07 
ците; обработка на 31.01 
општинските су-
мари 

2 44 

1 30 

16 Годишен извешта ј за к а - Можноста за запишување на мл а - Училишта од 
пацитетите на училишта-
та од II и I I I степен 

дината во училиштата од I I и I I I II и I I I степен 
степен. Назив и адреса на учили-
штето-факултетот , број на учени-
ците-студентите што ќ е бидат при-
мени во првите класови-години, по 
отсеци и ел., рок за поднесување 
пријава за запишување и усло-
ви за прием на кандидатите 

Обработка на ре-
публичките прегле-
ди и публикување 
на податоците 

Печатење на обрас-
ците; обработка на 
општинските су-
мари 

X X до к р а -
јот на 
ф е в р у -
ари 

2 39 
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СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ Б И Л А Н С И 

Истражувања од интерес за 
целата земја 

1 Комплексен годишен и з -
вешта ј на стопанските основните 
организации (КГИ-01) 

Вредност на основните средства и Стопанските 
средства во изградба, организации 

вредност на производството, мате-
ри јални трошоци, амортизација , 
лични доходи, акумулација и ф о н -
дови (принцип на чиста дејност и 
според територии) 

Статистички органи 
Печатење на ин- Собирање, контро- О X X 
струменти (освен ла и шифрирање на 
Словенија и Маке- статистичка граѓа 
дониј а) целокупна 
обработка 

20.06 601 934 
W чз о 

О н пз де д 
да 



6 7 8 9 10 11 12 

Статистички органи 
2 Годишна пресметка на до- Вредност на производството, ма - Општинските ко- Упатство и дел од собирање податоци о , Р х х 20.06 

хо дот од приватниот сек- теријални трошоци во натура и мисии, што се печатење на обрас- и нивна обработка 
тор на стопанството: пари, амортизација и народен до- формираат за таа Ди и обработка на за републиките и 
— з е м ј о д е л с т в о х о д ц е л републичките су- општините 
— градежништво мари 
— сообраќај 
— трговија и угостител-

ство 
— занаетчиство 

57, 460 

3 Текушта пресметка на 
општествениот производ 
и народниот доход спо-
ред текуштите и постоја-
ните цени. Распределба на 
општествениот производ 
според категориите на 
кра јната наменска упот-
реба (финална потрошу-
вачка) 

4 Комплексен годишен из -
вешта ј на работните орга-
низации од нестопански 
дејности (КГИ-02) 

Статистички органи 
По секторите на сопственост на Од статистичката пресметка за пресметка врз база - х х 20.06 
СР, гранки и области на производ- документација на С Ф Р Ј и С Р без фи- кз кги-oi и дохо- 01.12 
ството: вредност на производство- СЗС и другите нална потрошувач- дот од приватниот 
то, општествен производ, народен установи к а сектор за СР и оп-
доход и негови елементи. Финална штината без фи-
потрошувачка со биланси: лична налната потрошу-
потрошувачка на населението, оп- вачка 
шта потрошувачка и инвестиции 

бб 46 

Статистички органи 
Вредност на основните средства и Работни орга- Печатење на ин- Собирање, контре 0 } Р х х 20.07 
основните средства во изградба, низации на не- елементите (освен ла, шифрирање и 
Приходи и расходи на текушто- стопански де јно- СР Словенија и Ма- соработка на по-
то работење. Потрошувачка на ма - сти и органите на кедонија) обработ- данците 
теријалните добра. Издатоци за ус- управата к а ^ републички-
луги. о т сумар. 

215 625 

5 Годишен извешта ј за сре- Површина, население, запослени и Општините за 
дствата и фондовите на лични доходи, доход според де ј - приходите и рас- табели 
општините (Фин-50) ностите и секторите, буџетски при- ходите на буџе-

ходи и расходи, основни средства, тот, другите по-
приходи и расходи на општество- датоци — Р З С од 
ните служби и фондови постојните 

служби 

Статистички органи 
Упатства, обработам Сбирање и обра- О . Р х х 15.09 47 264 

ботка 

6 Извешта ј за репродукци- Репродукциона потрошувачка по Стопански 
оната потрошувачка, з а - групи суровини и дејности на по- низации 
лихите, набавката и про- трошувачи, з алихи на готово и не-
дажбата на стоки за 1968 довршено производство, суровини 
(ПБ-1) (двегодишно) и материјали, трговски стоки по 

групи производи, д р ж а ч и на з а -
лихи. Набавка и продажба според 
групите на добавувачите и корис-
ниците 

орга- СЗС: печатење на 
обрасци и упатства, 
дел на теренски 
трошоци, обработка 

РЗС: концентраци-
ја, контрола и ши-
фрирање на граѓа 

- X X 31.12 330 704 
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7 Извештај на стопанска Податоци за вкупните испораки на Стопанските ор- С З С : печатење на 
организација за испора- стопанска организација прикажа- ганизации обрасци, дел на те-
ки по републиките 
1968 година (ПБ-11а) 

во ни според групите гранки на деј -
ности и републиките. Врз основа 
на овој извештај ќе се изработат 
експериментални регионални in-
put-output табели 

ренски трошоци, 
обработка 

8 Анкета за личната потро- Приходи според изворите и тро- Избрани земјо- контрола, обработ-
шувачка на населението шоци по артикли — количини и делски, мешовити ка» публикување 
во 1968 година (обработка вредност за околу 200 артикли и и неземјоделски 
и публикување)7) услуги на лична потрошувачка, домаќинства 

Услови за живеење и снабденост 
на домаќинствата со трајни пот-
рошни добра 

РЗС: концентраци- - х X 31.12 
ја, контрола и 
шифрирање на 
граѓа 

Контрола на мате- - х X 15.06 
ријалите и подго-
товка на материја-
лите за обработка 

11 12 

158 124 

346 365 

9 Анкета за индивидуални-Општи податоци за стопанството: Избрани индиви- печатење на год. печатење на обрао-
те земјоделски стопанства доход, парични примања и изда- дуални земјодел-
(собирање месечно, обра- вања на стопанството, потрошу- ски стопанства 
ботка годишна) ПО-91 ванка на продукти на домаќинс-

твото 

х х 05.07 538 985 
прегледи, обработ-
ка, трошоци за 68 
анкетари; трошоци 
на награди и заме-
на на анкетирани 
домаќинства 

ците; собирање на 
месеч. прашалници, 
составување год. 
прегледи за домаќ., 
трошоци за анкет. 

Истражувања од интерес за 
федерацијата 
10 Увозни input-output та -

бели за 1966 година 

11 Анкета за семејните бу-
џети на работничките до-
маќинства (собирање ме-
сечно, обработка триме-
сечно) 

12 Општествени сметки на 
Југославија 

Со програмата предвидените увоз-
ни input-output табели го содржат 
вкупниот увоз прикажан според 
дејноста на потеклото и намената 
Приходи според изворите и тро-
шоци по артикли-количини и вред-
ности за околу ЗОО артикли и ус-
луги на лична потрошувачка 

1. Биланс на производните дејности 
2. Биланс на средствата и потро-

шувачката на населението 
3. Биланс на кепроизводните де ј -

ности 
4. Биланс на непроизводната (лич-

на и општа) потрошувачка 
5. Биланс на инвестициите 
6. Биланс на односите со странство 

со придружни аналитички таб. 
за секој биланс 

Од статистичката 
документација на 
СЗС (Надворешна 
трговија) 

Избрани тричле-
ни домаќинства 
ни и четворочле-
ни работнички 
домаќинства 

Сите фази на ис-
тражување 

СЗС: пресметка за 
СФРЈ 

- X 01.06 

- х х 15 03 
15.06 
15 09 
15.12 

- - х 31.12 

308 — 

1383 — 

317 — 

Од статистичката 
документација на 
СЗС и други ус-
танови 

7) Во 1969 година ќе се врши контрола (логичка и сметковна) во републичките заводи, како и контрола и 
обработка на материјалите и публикување во СЗС 

Во 1969 година се предвидува дека ќе се публику ваат два билтена. 
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13 Финансиски 

Југославија 

14 Биланс на работоспособ-
ното население 

15 Периодични општествени 
сметки на Југославија 

16 Преглед на краткорочните 
стопански движења 

сметки на Текушти, капитални и кредитни 
трансакции на: 
1. Стопанските организации од оп-

штествениот сектор 
2. Федерацијата 
3. Другите општествено-политички 

заедници 
4. Установите на општествените и 

државни служби: 
а) државната управа и народна-

та одбрана 
б) финансиските установи (ре-

жиско работење) 
в) културно-социјалните устано-

ви 
5. Фондовите на социјалното оси-

гурување 
6. Финансиско и кредитно работе-

ње на банките и осигурителните 
организации; 
а) Народната банка на Југосла-

вија 
б) фондовите на осигурителните 

организации 
7. Општествените организации 
8. Населението 
Работо-способно население од 15— 
55 години возраст за жени и од 
15—60 години за мажи според ме-
стото на запосленоста и ангажи-
раноста: запослено во општестве-
ниот и приватниот сектор по деј-
ности, во сервис и студенти според 
видовите на училишта, инвалиди 
сд I и II степен, незапослени, оти-
шле на работа во странство 
Приходи и расходи на стопански-
те организации, општествено-по-
литичките заедници, установите на 
општествените служби и држав-
ните органи и установи, фондови-
те за социјално осигурување, бан-
ките. општествените организации 
и населението 
Производство и залихи, запосле-
н о г , промет на стоки и патници, 
движење на цените, реализација 
и материјални трошоци на сто-
панските организации, кредити на 
стопанството, инвестициони фон-
дови, примања и издавања на на-
селението, потрошувачки кредити 
и штедни влогови 

Од статистичката 
документација на 
СЗС и други ус-
танови 

СЗС: пресметки за 
СФРЈ 

f - х 31.12 
11 12_ 
67 — 

Од статистичката 
документација и 
со процена во 
стручните служ-
би на СЗС, како 
и од документа-
цијата на други 
установи 

Од статистичката 
документација на 
СЗС и други ус-
танови 

Од статистичката 
документација и 
другите установи 

СЗС: обработка за 
СФРЈ 

- - х 31.12 17 — 

СЗС: пресметки за 
СФРЈ 

- X 15 09 
за I по-
лугодие 

1 — 

СЗС: процени и об-
работка за СФРЈ и 
СР 

X X ДО 17 во 44 
месецот 

9 П со X а 
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Истражувања од интерес за 
целата земја 
17 Податоци за промените — Расчленување на примањата и из - Фили јалата на 

расчленувањето на про- давањата според сметките, група- СОК 
метот според жиро-смет- циите, гранките и областите (сто-
ките на работните орга- лански организации, установи, дру-
низации (Р-1) 05 мес. три- ги организации, органи на упра-
месечна, 05.04, 05.07, 05.10 вата и општествени организации) 
1969 и 05.01 1970 

СОК 
Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директиви*! и iwe-
тодолошки работи, 
печатење на обрас-
ци 

Собирање, подго- х X х 11. МЕС. 
товка на обработка. 20.04 
обработка на пра- 20.07 
шал ници, печатење 20.10 
на обрасците, тро- 20.01 
шоци на инструкта-
жата и обработката 

290 2 610 

18 Утврдување на вкупниот Распределба на вкупниот приход и Стопанските ор- Контрола 
приход и распределба на на доходот, податоци за остварени- ганизации и ус- ботка на сумари, 
доходот (периодична пре- те и исплатените лични доходи, танови директивни и мето-
сметка за 1969 — ПОБ-1) број на з а б о л е н и т е , одбрани к н и - долошки работи 
полугодишна 20.07, девет- говодствени податоци по подгру-
месечна 20.10 пи, групи, гранки и области 

СОК 
обра- Собирање, подго-

товка на обработка, 
обработка на пра-
ша лници. трошоци 
на инструктажата и 
обработката 

х х 25.08 
20.11 

669 7 677 

19 Биланс и пресметка на Утврдување и распределба на Стопанските 
вкупниот приход и на вкупниот приход и доходот, оства- ганизации и ус- ботка 
доходот и распределба рени и исплатени лични доходи, танови 
на доходот (завршна смет- број на запослените и билансни ло-
ка за 1968 година ЗР-1) — датоци, по гранки, групи, подгру-
годишиа 15.02 пи и области 

СОК 
ор- Контрола и обра- Собирање, подго- X X X 20.03 

на сумари, 
директивни и ме-
тодолошки работи 

тонка на обработка, 
обработка на пра-
шалници, трошоци 
Но инструктажата и 
обработка!а 

1 193 4 056 

20 Конечна пресметка на да- Податоци за пресметаниот сојузен, Стопанските 
нокот на промет (заврш- републички и општински данок на ганизации 
на сметка за 1968 година промет според тарифните броеви на 
— ЗР-6) — годишна 15.02 Тарифата за данокот на промет 

ор- Контрола 
ботка на сумари, 
директиви*! и мето-
долошки работи 

СОК 
обра- Собирање, подго-

товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на инотрук-
тажата и обработ-
ката 

- X X 2004 29 454 

СОК 

21 Месечен извешта ј за по- Судски одлуки, акцептни налози, Ф и л и ј а л а т а на 
јавите на ликвидност на организации што немаат средства СОК 
работните организации (JI на жиро-сметката , исплата на ми-
I-IV) — 10 мес. нимални лични доходи, организа-

ции под принудна управа, принуд-
но порамнување и во ликвидација 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директивни и мето-
долошки работи, пе-
чатење на обрасци 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, печа-
тење на обрасци, 
трошоци на инс-
труктажата и обра-
ботката 

х х 25. МЕС. 33 247 



1 2 3 

22 Анкета за актуелните оп- Содржината ќе биде утврдена во 
штествено-економски ари- 1969 година во спогодба со заинте-
блеми ресираните органи и организации 

23 Анкета за актуелните оп- Содржината ќе биде утврдена во 
штествено-економски про- 1969 година во спогодба со заинте-
блеми ресираните органи и организации 

5 6 
Статистички органи 

Собираше 

7 8 9 10 

Печатење на обрас-
ци, трошоци на ин-
структажата и ан~ 
кетарите, обработка 
на прашалници 

И 12 

250 — 

Статистички органи 
Собирање Печатење на обрас-

ци, трошоци на ин-
структажата и анке-
тарите, обработка 
на прашалници 

250 — 

О н тз оз as оз 

И 
о 

24 Општествени сметки на 
републиките 

2 Годишен извештај на ин-
дустријата (Инд-21) 

Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Месечен извештај на ин-

дустријата (Инд-1) 

Сметка на средствата на стопан-
ските дејности 
Сметка на општествените сред-
ства (распределба на акумула-
цијата) 
Извршување на буџетот 
Сметка на нестопанските дејно-
сти 
Сметка на средствата на насе-
лението 
Сметка на инвестициите 
Сметка на односите со другите 
ОПЗ и општествени фондови 
Збирна сметка за формирање и 
распределба на сред. на подрач-
јето на СР, односно општината. 
Кон секоја сметка се додаваат 
придружни аналитички табели. 

Од статистичката 
документација на 
СЗС (основа на 
предната точка 
1, 2, 3 и 4) и еви-
денцијата на дру-
ги установи 

Статистички органи 
Пресметка за под-
рачјата на репуб-
ликите 

Изработка на мето-
долошки основи 

х х 1969 

СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И ЗАНАЕТЧИСТВОТО 

Производство, реализација и зали-
хи на производи, потрошок и зали-
хи на суровини, гориво и електро-
-енергија; вкупен број на з а л о ж е -
ните 

Производство, реализација и зали-
хи на производи според деталната 
номенклатура: податоци за кадров-
ската структура, смените, силата 
на погонските машини, старост и 
ниво на амортизацијата на оруди-
јата за работа, податоци за ^ о п е -
рацијата и др. дополнителни ин-
формации 

Индустриските 
претпријатија и 
други организа-
ции што имаат 
индустриски по-
гони 
Индустриските 
претпријатија и 
други организа-
ции што имаат 
индустриски по-
гони 

Обработка на ре-
публичките сумари 

Дел од обработката 
на прашалници, об-
работка на репуб. 
сумари 

Печатење на обрас-
ци и упатства, со-
бирање и обработ-
ка на прашалници 

Печатење на обрас-
ци и упатства, со-
бирање, контрола и 
дел од обработката 
на прашалници 

О х х 12. МЕО. 398 2414 

О х х 10.06 501 497 
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3 Месечен извештај за би-
лансот на електроенерги-
јата (Инд-4) 

4 Годишен извештај за е-
фектите во рударството 
(Инд-32) 

5 Годишен извештај за вли-
јанието на новите објекти 
врз производството 
(Инд-51) 

6 Годишен извештај на оп-
штествените занаетчиски 
организации (Зан-21) 

Испораки на електроенергија на 
одделни категории потрошувачи 
според количината и вредноста и 
потрошок на одделни претприја-
тија 

Производство, број на работници и 
часови на работа со пресметка на 
работните ефекти, основни подато-
ци за рудничката механизација; 
испорака на јаглен 
Производство, потрошок на основ-
ни суровини, запослен персонал, 
основни средства на новите објекти 

Податоци за производите, градеж-
ните работи и услуги; кадровски 
состав, смени и погонски машини 

Печатење на обрас-
ците, обработка на 

Претпријатијата 
за производство, 
пренос и дистри- прашалник 
буција на елек-
троенергија и 
прет. на електро-
металургијата и 
електрохемијата 
Р у д н и ц и т е з а ј а - С и т е Фази 
глен, железо, о-
боени метали и 
неметали 

Собирање 
обрасци 

- х х 25. МЕС. 10 41 

Индустриските 
претпријатија 
што пуштиле во 
работа нови по-
гони; нови прет-
пријатија 
Општествените 
занаетчиски 
ганизации 

7 Извештај за приватното Број на дуќаните според стругате, Општинските со-
занаетчиство (Зан-22) запослен персонал, височина на бранија 

разрежаниот данок 

8 Тримесечни прогнози на Производство, број на запослените, Индустриските 
индустриските претприја- залихи, извоз, инвестиции, лични претпријатија 
тија доходи и др. 

9 Анкета за продуктивноста Податоци за основните машини, 
и капацитетите на метал- распоредот на работниците по пото-
ната индустрија ките и производството 

10 Анкета за продуктивноста 
и капацитетите на инду-
стријата на хартија 
(Инд-37) 

11 Анкета за продуктивно-
ста и капацитетите на 
текстилната индустрија 
(Инд-34) 

12 Анкета за продуктивно-
ста и капацитетите на 
прехранбената индустри-
ја (Инд-39) 

Податоци за основните машини, 
распоредот на работниците по по-
гоните и производството 

Податоци за основните машини, 
распоредот на работниците по по-
гоните и производството 

Податоци за основните машини, 
распоредот на работниците по по-
гоните и производството 

Сите фази 

Обработка на пра-

О х х 25.03 

- х х 30.04 

о р - шалници 

Обработка на ре-
публичките сумлри 

Обработка на ре-
публичките сумари 

Печатење на обрас- О X X 
ци и упатства, со-
бирање, контрола и 
исправање на греш-
ки во прашални-
кот 
Печатење ria обрас- О X X 
ци и упатства, со-
бирање и обработ-
ка на податоците 

Печатење на обрас- О х X 
ци и упатства, со-
бирање и обработ-
ка на прашалници 

Претпријатијата 
на металната ин-
дустрија и мета-
лопреработувач-
кото занаетчиство 
Претпријатијата 
и погоните на 
индустријата за 
хартија 
Претпри ј ати ј ата 
и погоните на 
текстилната ин-
дустрија 
Претпри ј ати ј ата 
и погоните на 
прехранбената 
индустрија 

Сите фази 

Сите фази 

Сите фази 

Сите фази 

29.09 

30.01 
30.04 
30.07 
30.10 

О х х 25.11 

О х х 30.05 

О х х 25.11 

О х х 26.12 

5 Ѕ 

27 17 

22.09 141 393 

13 

48 

40 

15 

25 

55 

89 

96 



13 Пробни испитувања во 
врска со пописот на за-
наетчиството 

Истражувања од интерес за 
федерацијата 
14 Месечен извештај за од-

напред договорените ис-
пораки (Инд-52) 

Истражувања од интерес за 
целата земја 

1 Извештај за текот на е-
сенската сеидба — состој-
ба на 31 октомври8) 
(ПО-21-1 а и б) 

2 Извештај за засеаните 
површини во есенската 
сеидба, вкупно и во коо-
перација — состојба на 
15 декември8) (ПО-21 а и б) 

Струка на занаетчискиот дуќан, Занаетчиските 
податоци за квалификациите и во-
зраста на сопственикот, сила на 
погонските машини и потрошок на 
електроенергија, данок, број на ра-
ботниците 

дуќани и оп-
штинските собра-
нија 

5 6 7 8 9 
Обработка на пода- Печатење на обра е- . . . 
теците ци и упатства, со-

бирање и контрола 
на прашалници 

10 

Состојба на порачките за домашни- ЗОО избрани ин-
от пазар и извоз со поделба спо- дустриски прет-
ред редовите на пристигањето на пријатија 
испораките 

ЗЕМЈОДЕЛСКА СТАТИСТИКА 

Засеани површини под есенски по-
севи до 31 10 

3 Извештај за текот на про-
летната сеидба — состојба 
на 10 мај8) (ПО-22-1 а и б) 

4 Извештај за површините 
и насадите на крајот на 
пролетната сеидба — сос-
тојба на 31 мај 
(ПО-22 а и б) 

5 Извештај за површините 
и насадите на крајот на 
пролетната сеидба во ко-
операција — состојба на 
25 јуни (ПО-22 ц) 

Засеани површини под посеви. 
Проширување на земјишниот фонд 
на општествените стопанства. Обем 
на извршените работи во коопера-
ција. Снабдување на кооперантите 
со репродукциони материјали. По-
трошувачка и залихи на вештачки 
ѓубриња и намера за сеидба на 
пченка на општествените стопан-
ства 
Засеани површини со поважни про-
летни посеви до 10. 05 и очекувани 
приноси на пченица 

Засеани површини под посеви. К а -
тегории на користење на земјишта. 
Овошни стебла и лозови пењушки. 
Проширување на земјишниот фонд 
на општествените стопанства. За -
куп на земја, потрошувачка и за-
лихи на вештачките ѓубриња на 
општествените стопанства. Очеку-
вани приноси на пченица и рано 

овошје. 
Засеани површини под посеви во 
кооперација. Обем на извршените 
работи во кооперација. Снабдува-
ње на кооперантите со репродук-
ционен материјал 

Општествените 
земјоделски сто-
панства, процену-
вачите и општи-
ните 
Општествените 
земјоделски сто-
панства, проце-
нувачите и оп-
штините 

Општествените 
земјоделски сто-
панства, проце-
нувачите и оп-
штините 
Општествените 
земјоделски сто-
панства, проце-
нувачите и оп-
штините 

Општествените 
земјоделски сто-
панства 

11 

31 

12 

59 

Сите фази - х х 15. МЕС. 24 — 

О х х 10.11 Дел од трошоците Печатење на обрас-
на проценувачите и ци, собирање, обра-
обработка на су- ботка на прашал-
мари ници 

Дел од трошоците Печатење на обрас-О Р х X 10.01 
на проценувачите и ци, собирање, обра-
обработка на су- ботка на прашал-
мари ници 

82 141 

82 180 

Дел од трошоците Печатење на обрас- О X X 20.05 
на проценувачите и ци, собирање, обра-
обработка на су- ботка на прашал-
мари ници 

Дел од трошоците Печатење на обрас- 0 , Р X X 09.06 
на проценувачите и ци, обработка на 
обработка на сума- прашалници 
ри 

367 94 

367 487 

Обработка на су-
мари 

Печатење на обрас- 0 , Р X X 23.07 
ци, собирање, обра-
ботка на прашал-
н и к 

14 127 

fi) Рокот за снимање зависи од временските прилики. 
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6 Извештај за очекувани- Очекувани приноси на пченица и Општествените 
те приноси на рани по- други стрни жита и рано овошје, земјоделски сто-
севи и овошје — состојба Состојба на пченката панства, проце-
на 20 јуни (ПО-31 а и б)8) нувачите и оп-

штините 
7 Извештај за остварените 

приноси на рани посеви 
и рано овошје — состојба 
на 20 јули8) (ПО-32 а и б) 

8 Извештај за очекуваните 
приноси на доцни посеви, 
овошје и лозја — состојба 
на 5 септември8) (ПО-33-1 
а и б) 

9 Извештај за остварените 
приноси на доцни посеви, 
овошје и лозја — состој-
ба на 10 ноември8) 
(ПО-33 а и б) 

10 Извештај за остварените 
приноси на јужно овошје 
— состојба на 15 јануари 
(ПО-34 а и б) 

И Годишен извештај за хи-
дротехничките мелиора-
ции и водостопанските 
објекти (ПО-41) 

Остварени приноси на пченица, Општествените 
други стрни жита и рано овошје, земјоделски сто-
Очекувани приноси на поважни панства, процену-
доцни посеви, овошје и грозје. Про- вачите и општи-
изводство на семенска пченица, ните 
Остварени приноси во кооперација. 
Намера за сеидба на пченица на 
општествените стопанства 
Очекувани приноси на поважни Општествените 
доцни посеви, овошје и лозја земјоделски сто-

панства, проце-
нувачите и оп-
штините 

Дел од трошоците Печатеше на обрао-0 ,Р х X 01.07 
на проценувачите и ци, прибирање, об-
обработка на су- работка на прашал-
мари ници 

Дел од трошоците Печатење на о б р а с - 0 , Р х Х 01.08 
на проценувачите и ци, собирање, обра-
обработка на су- ботка на прашал-
мари ници 

Дел од трошоците Печатење обрасци, Q,P х х 20.09 
на проценувачите и собирање, обработ-
обработка на су- ка на прашалници 
мари 

11 12 

152 126 

437 299 

Остварени приноси на доцни посе-
ви, доцно овошје и лозја. Домашна 
преработка на овошје и грозје. 
Производство на репродукционен 
материјал. Остварени приноси на 
доцни посеви во кооперација 

Остварени приноси на јужно овош-
је. Домашна преработка на маслин-
ки и смокви 

Општествените 
земјоделски сто-
панства, проце-
нувачите и оп-
штините 

Општествените 
земјоделски сто-
панства, процену-
вачите и општи-
ните 

Водостопанските 
организации и 
општествените 
земјоделски сто-
панства 

Дел од трошоците Печатење обрасци, 0 , Р X X 
на проценувачите и собирање, обработ-
обработка на су- ка на прашалници 
мари 

26.11 

233 153 

686 454 

Дел од трошоците 
на проценувачите и 
обработка на су-
мари * 

Обработка на су-
мари 

Печатење обрасци, О х X 
собирање, обработ-
ка на прашалници 

10.02 

Запослен персонал. Одбрана од по-
плави. Поплавени површини и об-
јекти. Регулација на реки, одвод-
нување. Надоместоци за услужни 
водостопански дејности. Машини и 
потрошок на енергија. Вредност на 
водостопанските објекти, извори на 
финансирање 

12 Извештај за наводнува- Објекти и уреди за наводнување. Водостопанските Обработка на 
њето ПО-42 Начин на земање вода. Наводнува- организации и мари 

ње површини. Остварени приноси општествените 
на наводнуваните површини на оп- земјоделски сто-
штествените стопанства стопанства 

О х х 01.05 

су-

Печатење обрасци, 
собирање и обра-
ботка на прашал-
н и к 

Печатење обрасци, О X X 01.Q5 
собирање и обра-
ботка на прашал-
ници 

34 32 

10 46 

10 57 

13 Анкета за бројот на до-
битокот — состојба на 15 
јануари ПО-51-2 

Бројна состојба и обрт (биланс) на Избрани индиви- Печатење обрасци и Собирање и обра-
говедата, свињите и овците. Број дуални стопан- упатства. Дел од ботка на прашал-
на коњите, живината и кошниците ства трошоците. Обра- ници 
на пчели, потрошувачка на веш- ботка на сумари 
тачки ѓубриња 

- х х 20.02 686 752 
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14 Годишен извешта ј за сто- Бро ј ка добитокот по категории, 
чарството за општестве- живината и кошниците на пчели, 
ните земл одел ски стопан- Биланс (обрт) на добитокот, доби-
ства (ПО-51-2а) точно производство и биланс на 

млекото 

15 Квартален извешта ј на 
општествените земјодел-
ски стопанства за про-
изводството на свињи и 
за организирано 
на добиток ПО-54 

Бро ј на свињите и обрт (биланс) 
по категории и намена на одгледу-
вањето. Б р о ј на добитокот во го-
ење и испорака на гоени грла. Про-

с е њ е гнози на испораката за наредниот 
квартал 

Општествените 
земјоделски сто-
панства, гоилиш-
тата на трговски 
и индустриски 
претпријати ја и 
кланици 

Општествените 
земјоделски сто-
панства, гоилиш-
тата, трговски и 
индустриски 
претпријати ја и 
кланици 

Печатење обрасци 
и обработка на су-
ма ри 

Печатење обрасци 
и обработка на су-
мари 

16 Квартална анкета за про-
изводството на свињи на 
индивидуалните земјодел-
ски стопанства ПО-56-2 

Бро ј на свињите по старосни кате - Избрани индиви- Печатење обрасци, 
горни и намена. Обрт (биланс) во дуални стопан- упатства. Дел од 
текот на кварталот. Намери за се-
идба на пченица и пченка 

17 Квартален извешта ј 
колењето на добиток 
кланици ПО-52 

за Бро ј заклани глави по видови и 
на категории, тежина на ж и в и заклан 

добиток. Рандман на месо 

Сите 
ници 

Јавни к л а -

трошоците. Обра-
ботка на шумари 

Обработка на су-
мари 

18 Годишен извешта ј за з а - Бро ј заклани глави по видови до-
кланиот добиток во при- биток 
ватни месарници ПО-52-1 

19 Годишен извешта ј на ве-
теринарната служба 
ВЕТ-1 

Ветеринарен персонал 
парни објекти 

и ветери-

20 Месечен извештај за мор- Лов риби по видови 
ското рибарство ПО-б1а ' 

21 Годишен извешта ј на ри- Запослен персонал, рибари и плов-
барските претпријатија и ни средства 
задруги на море ПО-61-5 

Сите приватни Обработка на су-
месарници, ине- мари 
пекциски, вете-
ринарни служби 
на општините и 
ветеринаринар-
ните станици 

Републичките уп- Обработка на су-
рави за ветери- мари 
нарство 
Рибарските прет- Обработка на су-
при јати ја и за - мари 
други и општин-
ските собранија 
Рибарските прет- Обработка на су-
при јати ја и з а - мари 
други 

22 Годишен извешта ј за 
слатководното рибарство 
ПО-62 

Запослен персонал. Рибници на Рибарските прет- обработка 
крапови и пастрмки. Производство п р и ј а т н а , задру- мари 
на конзумна риба и млада риба и ги и установи што 
распределба. Потрошок на храна и се занимаваат со 
ѓубриња. Лов риби, распределба и лов и преработка 
преработка на уловените риби на риби и општин-

ските собранија 

на су-

Собирање и обра-
ботка на прашал-
н и к 

Собирање и обра-
ботка на прашал-
ници 

Собирање, подго-
товка и обработка 
на прашалници 

О х х 20.02 5 205 

О х х 

- X X 

Печатење дбрасци, О X X 
упатства, собирање 
и обработка на пра-
шалници 

09.05 
09.08 
09.11 
08.02 

27.05 
26.08 
27.11 
13.03 
20.05 
22.08 
20.11 
20.02 

Печатење обрасци, 
собирање и обра-
ботка на прашал-
ници 

Преземање на по-
датоци 

О х х 28.02 

- х х 05.05 

Печатење обрасци, о , Р X - 15.02 
собирање и обра- 08.08 
ботка на прашал-
ник! 

Печатење обрасци, 0 , Р X X 15.03 
собирање и обра-
ботка на прашал-
ници 

Печатење обрасци, 0 , Р X X 23.04 
прашалници и у-
Потства. Собирање 
и обработка на 
прашалници 

14 164 

423 195 

11 147 

11 67 

I 9 

4 53 

5 34 

5 47 



23 Тримесечни прогнози на 
земјоделските стопанства 

Производство, број на заложените, Општествените печатење обрасци и 
залихи, извор, инвестиции, лични земјоделски сто- упатства, собирање 
ДОХОДИ И др . п а п с т в а и обработка на пра-

шал ници 

7 8 9 

О х х 

10 

01.02 
03.05 
01.08 
01.11 

И 12 

36 34 

24 Годишен извештај на оп 
штествените 
стопанства 

Запослен персонал, земјиште, посе- Општествените 
земјоделски ви, овошни стебла и пењушки на земјоделски с а -

винова лоза, згради, земјоделски панства 
машини и транспортни средства, 
добиток и живина, интеграција PI 
кооперација. агротехника, нова 
техника, производство и реализа-
ција, вложувања во производстве-
ните фондови 

25 Анкета за потрошокот на Запосленог и потрошок на работ- Индивидуалните 
труд индивидуални но време на членовите на индиви- земјоделски сто-
земј одел ски стопанства 

26 Попис на индивидуалните 
земјоделски стопанства 

дуалното земјоделско стопанство панства 
на самото стопанство и надвор од 
стопанството и запослување на ту-
ѓа работна сила врз основа на 
дневник за работа 

Земјиште, посеви, овошни стебла и Индивидуалните 
пењушки на винова лоза, згради, земјоделски сто-
земјоделски машини, орудија и панства 
транспортни средства, добиток, ж и -
вина, кошници на пчели, соработка 
на инд. земј. стопанства со стопан-
ските организации и меѓусебни од-
носи на инд. зем. стопанства, агро-
техника, производство и продажба 
на земјоделски и шумски произво-
ди, вложување во производствени-
те фондови, членови на домаќин-
ството и работна сила 

Истражувања од интерес за 
федерацијата 
27 Годишен извештај за ло-

вот на риби на Дунав 
ПО-62а 

Лов на риби по видови, годишно и Рибарските за-
ло квартали; лов на риби по квар- други и претпри-
тали според начинот на ловење; јатија и општин-
риболовни алати ските собранија 

Печатење обрасци, Собирање обрасци О Р X X 01.08 
обработка на мате- и обработка на 
ријалите и трошоци прет кодните резул-
на инструктажата тати 

491 293 

Обработка на цело- Собирање и обра-
купната граѓа, тро- ботка на прашал-
шоци на анкетари- ници 
те и стопанствата 

х х 01.11 733 168 

Печатење обрасци, 
обработка на мате-
ријалите. трошоци 
на инструкторите и 
попишувачите и на 
обработката 

Печатење обрасци 
и упатства и обра-
ботка на сумари. 
Трошоци на инс-
труктажата 

Собирање обрасци 
и обработка на 
преткодните резул-
тати 

- х х 01.09 13 ООО 313 

Собирање податоци О X X 23.04 
и обработка на 
ораш алинци 

W ч о ^ 
ѕ и 

ф W о 

п 
и 
«=< 
М 
w 
м 
as 

ѕ? о 
ч 
И > 

п е 
пз 

W 4D о 

СТАТИСТИКА НА ШУМАРСТВОТО 
Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Годишен извештај за про- Промени во површината на поваж- Шумарските и 

мените во шумскиот фонд ните типови шуми, по главните други организа-
(Шум-13) причини за промени: копачење, по- ции и собрани} а-

жар, пошумување та на општини 

Обработка 
мари 

су- Печатење обрасци, 
собирање и обра-
ботка на прашал-
н и к 

О х х 31.03 40 81 

0 ч чз ОЗ X 01 



е 
2 Годишен извештај за ис- Сечење на дрва по основни типови Шумарските и 

користување на шумите: шуми, видови дрва и извршители 'други организа-
а) на општествените шуми на сечи. Искористување на според- ции и собранијата 

(Шум-21) ни производи на општини 
б) на шумите во сопстве-

ност (Шум-23) 
3 Месечен извештај за про- Производство, продажба и залихи Шумарските и 

изводството и продажбата на шумски еортименти и бруто про- други организа-
на шумски сортименти сечка дрвна маса во општествените цин што се зани-
(Шум-22) шуми маваат со произ-

водство на сорти-
м е н т 

Обработка 
мари 

Обработка 
мари 

7 8 9 
О х х 

4 Полугодишен извештај за 
подигање и одгледување 
на шуми: 
а) обнова и нега на шу-
ми (Шум-41) 
б) плантажи на тополи 

(Шум-42) 
5 Годишен извештај за ште-

тите во шумите: 
а) во општествените шу-

ми (Шум-51) 
б) во шумите во сопстве-
ност (Шум-52) 

6 Годишен извештај за лов-
ното стопанство (Ј1ов-11) 

Вештачко пошумување. Употребено 
семе и садници. Нега и мелиораци-
ја на шумите. Подигање и нега на 
плантажи од тополи и врби 

Шумарските и 
други организа-
ции и собрани-
јата на општини 

Оштетена дрвна маса во опште-
ствените шуми и износ на штета 
причинета од човек, инсекти, рас-
тителни болести и пожари. Штети 
од пожари во шумите во сопстве-
ност 
Бројна состојба и отстрел на дивеч. 
Ловни згради и објекти. Површина 
на ловишта и ловци 

Шумарските и 
други организа-
ции и собранијата 
на општини 

Ловните и шу-
марските органи-
зации 

ГРАДЕЖНО-КОМУНАЛНА СТАТИСТИКА 
Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Месечен извештај за деј - Број на работниците на градење. Градежните прет-

носта на градежните прет- извршени часови на работниците, прифатија и ре-
пријатија и режиските вкупна вредност на извршени и жиските групи 
групи (Граѓ.21) договорени работи, вредност на из-

вршени и договорени работи на 
станбени згради и проблематика на 
претпри ј ати ј ата 

на су- Печатење обрасци, 
собирање и обра-
ботка на прашал-
ници 

на су- Печатење обрасци, 
собирање и обра-
ботка на прашал-
н и к 

Печатење обрасци Собирање и обра- О X X 
и обработка на су- ботка на прашал-
мари ници 

Печатење обрасци Собирање и обра- О х X 
и обработка на су- ботка на прашал-
мари ници 

10 
10.04 

И 

О х х 25 МЕО. 43 

12 
136 

290 

25.03 
25.09 

20.03 

34 123 

32 47 

7 Годишен извештај за за-Површина на еродираното земјиш- Секциите за заш-
штита на земјиште од е- те ц порои. Техничко-биолошки тита на земјиште 
розика (Ер-11) работи од ерозија 

Истражувања од интерес за 
федерацијата 
8 Пробно снимање на шум- Површина, дрвна маса и прираст Објективно ме-

скиот фонд и сечи на др- на шуми. Исечени дрвја по типови рење 
ва (Шум-11) шуми 

Обработка 
мари 

Обработка 
мари 

су- Печатење обрасци, О X X 10.09 
собирање и обра-

- ботка на прашал-
н и к 

су-Печатење обрасци. О X X 31.05 
собирање и обра-
ботка на прашал-
ници 

Печатење обрасци 
и обработка на ма-
теријалите и тро-
шоците на снима-
њето и обработката 

5 12 

31 71 

31 38 

521 — 

Обработка на су- Печатење обрасци, О9) XX 31. МКС. 60 
мари собирање и обра-

ботка на прашал-
н и к 

416 

*) Извештај за претпријатието во целост, кај општината во која е седиштето на претпријатието. 



1 7 8 9 10 

2 Годишен извештај за гра-
дежен објект (Граѓ.11): 
а) за изведувачите на оп-

штествениот сектор 
б) за изградба во режија 

на приватни лица 
3 Годишен извештај за по-

трошувачката на граде-
жен материјал (Граѓ.13) 

4 Годишен извештај за деј-
носта г на проектантските 
организации и бира 
(Граѓ.16) 

5 Тримесечен извештај за 
градежната дејност и ста-
нбената изградба на оп-
штествениот сектор по оп-
штини (Граѓ.31) 

6 Тримесечен извештај за 
работите во странство 
(Граѓ.ЗЗ) 

7 Полугодишен извештај за 
продавната цена на ста-
нот (Граѓ.41) 

8 Тримесечен извештај за 
прогнозите на градежните 
претпријатија (Граѓ.32) 

9 Годишен извештај за деј-
носта на претпријатијата 
за стопанисување со стан-
бени згради (Граѓ.15) 

10 Тригодишен извештај за 
состојбата на механиза-
цијата и возниот парк 
(Граѓ.14) 

Локација и големина на објектот, 
вредност на извршените работи, 
квалитет на зградата, број и повр-
шина на становите во изградба и 
завршените станови, вид на ста-
нот за завршените станови 
Вредност и количина на потроше-
ниот градежен и погонски матери-
јал, количини на залихи 

Вредност на работите на проекти 
и договорени проекти по видови 
проекти. Број на работници на про-
ектирањето и нивните часови 

Вредност на извршените работи по 
видови градба и со поделба на сто-
пански и нестопански објекти и 
станбени згради. Број и површина 
на завршените станови, на станови 
во изградба и станови за пазар. 
Потрошувачка на поважни матери-
јали 
Вредност на извршените и догово-
рените работи по видови градба. 
Запослени работници и нивните 
часови. Квалификациона структу-
ра на работниците 
Продавна цена на 1 ш2 станбена 
површина на завршени станови, 
квалитет на зградата, квалитет на 
станот, систем на градењето и ел. 
Податоци за производството со по-
себен осврт врз станбената из-
градба, податоци за договарањето 
на работи, за запосленоста, личните 
доходи и ел. 
Натурални податоци за големината 
на фондот на зградите и станови-
те, приходи на претпријатијата, 
распределба на станарината, одр-
жување на зградите, сервиси и 
погони на станбените претприја-
тија 
Број на градежни машини и во-
зила по видови, капацитет, иско-
ристување на капацитетот, сила 
на моторите. Слични податоци и 
за енергетските машини и мотори. 

а) градежните 
претпријатија и 
режиските групи 
б) општините 

Градежните прет-
пријатија и пого-
леми режиски 
групи 
Проектантските 
организации и 
проектантските 
бира при други 
организации 
Градежните прет-
пријатија и ре-
жиските групи 

Претпријатијата 
што изведуваат 
работи во стопан-
ство 

Градежните прет-
пријатија 

Градежните прет-
пријатија и ре-
жиските групи 

Станбените прет-
пријатија 

Градежните прет-
пријатија и ре-
жиските групи 

Печатеше обрасци 
и обработка на пра-
ш а л н и к ! 

Обработка на су-
мари 

Обработка на су-
мари 

Обработка на су-
мари 

Обработка на су-
ад а ри 

Обработка на пра-
шал ници 

Обработка на су-
мари 

Обработка на су-
ма ри 

Обработка на еу-
мари 

Собирање, ревизи- р и ) х X 15.05 
ја и шифрирање на 
прашалници 

О10) 

Печатеше обрасци, 
собираше и обра-
ботка на прашал-
ници 
Печатење обрасци, 
собирање и обра-
ботка на прашал-
НИЦЈ1 

Печатење на об-
расци, собирање, 
обработка на пра-
ш а л н и к 

Ођ х х 25.05 

О х х 20.04 

Р х х 

Печатење обрасци, 
собирање и обра-
ботка на прашал-
н и к 

17.02 
17.05 
17.08 
17.11 

Печатење обрасци, О х х 28.03 
собирање, обработ- 28.05 
ка на прашалници 28.08 

28.11 

Печатење обрасци, О9) X X 01.03 
собирање, ревизија 10.09 
на прашалници 

Печатење обрасци, О X X 30.01 
собирање и обра- 30.04 
ботка на прашал- 30.07 
ници 30.10 

Печатење обрасци, О X X 30.05 
собирање и обра-
ботка на прашал-
ници 

О х х 30.05 

11 12 
209 1201 

14 128 

44 

8 166 

9 52 

69 71 

13 62 

41 73 

22 72 
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10) Образец само за приватна изградба. 
") Резултати на обработката и за поважните градови. 



11 Тригодишен извештај за Содржина на истражувањето ќе Комуналните ор- обработка на су-
состоЈбата и експлоата- се утврди до кра јот на 1968 година ганизации и по- мари 
ци јата на комуналните гони 
фондови и за дејноста на 
комуналните организации 
(Ком. 20) 

6 7 8 9 10 11 12 

Печатење обрасци, о 9 ) X X 30.06 22 162 
собирање и обра-
ботка на прашал-
ници 

О 
•о D5 зз оз 

W 
ТЈ о 

12 Пробно истражување за Договорени цени по соодветната Градежните прет- Обработка на пра- печатење обрасци, -
снимање на договорените градежна единица на мера на од- пријатија шалници собирање ревизија 
цени на градењето по ви- браните објекти. Квалитет на об- на прашалници 
дови на објекти (Граѓ.42) јектот. систем на градењето и дру-

ги технички карактеристики 

32 

13 Извешта ј за пожарите Пожари според ѕидот на објектот. Пропишуваат ре-
причините, височината на матери- публичките се-
јалната штета. Бро ј на повредени кретаријати 
и загинати лица и ел. 

ПВР 
Обработка на пра-
шалник!, печатеше 
обрасци 

Собирање и кон-
трола на матери-
јали 

О х х 33 

СТАТИСТИКА НА С О О Б Р А Ќ А Ј О Т И В Р С К И Т Е 
Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Месечен извешта ј на З а - Превоз на стоки во внатрешниот Претпријати јата С З С : печатење об-

е д и н е т а на југословен- и меѓународниот сообраќај по ви- на југословен- ра сци, обработка 
ските железници дови стоки. Превоз на патници ските железници н а сумари; з ј ж со-
(СЖ/М-11) бирање и обработка 

на прашалници 

2 Тримесечен извешта ј на Работа на превозните средства, з а - Претпријатие на С З С : печатење об-
Заедницата на југосло- послен персонал, приходи и девиз- југословенските расци. обработка на 
венските железници но работење железници сумари: з ј ж соби-
(СЖ/Т-11) раше и обработка 

на прашалници 

12) 

- - х 30. МЕС. 

20.03 
10.05 
10.08 
10.11 

57 
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3 Годишен извешта ј на З а - Должина на пругата по видот на Претпријатие на 
едницата на југословен- колосек на Ж Т П - ј а и СР. Превоз- југословенските 
ските железници ни средства, превоз на патници и железници 
(СЖ/Г-11) стоки. Работа и искористување на 

превозните средства, запослен пер-
сонал, приходи и несреќи 

4 Годишен извешта ј на З а - Отпатувани патници, натовар и Претпријатие на 
едницата на Ј Ж за про- истовар на стоки во сите стани- југословенските 
метот на патници и сто- ци. Натовар и истовар по видови железници 
ки по станици (СЖ/Г-12) стоки во 64 града 

СЗС: печатење об-
расци, обработка на 
су мари: З.ТЖ: соби-
рање и обработка 
на пра шал ници 

СЗС: печатење об-
расци, обработка на 
прашал ници; З ЈЖ: 
собирање на пра-
шалнпци 

х 30.05 4 2 

Р х х 09.05 
30.07 

W н о •а и 

о a 

кз 

") 45 дена по истекот на извештајниот месец. 
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5 Месечен извештај на по- Превоз на патници и стоки во Поморските бро-
морско бродарско прет- внатрешниот и меѓународниот со- дарски претпри-
пријатие (СП/М-11) обраќаЈ (тони, тонски милји), за- јатија 

послен персонал 

6 Тримесечен извештај на Приходи, девизно работење и бро- Поморските бро-
поморско бродарско прет- дови под наем. Со извештајот за дарски претпри-
пријатие (СП/Т-11) IV квартал се собираат и пода- јатија 

тоди за средствата, искористува-
њето. превозот по пазари, потро-
шокот на гориво и сообраќајните 
незгоди 

1 Месечен извештај за про- Промет на патници; натовар и ис- Лучките 
метот во луките товар на стоки по видови и знаме капетании 
(СП/М-31) на превозникот Сообраќај на бро-

дови вкупно и посебно за 8 големи 
луки 

8 Годишен извештај за про- Сообраќај на бродови по земјитеЛучките 
метот во луките и знамињата. Промет на стоки по капетании 
(СП/Г-31) земјите, знамињата на превозни-

ците и видот. Промет на патници 
по земјите и знамињата на пре-
возниците. Регистрирана трговска 
морнарица 

9 Тримесечен извештај на Приходи, девизно работење. Со Речните бродар-
речно бродарско претпри- извештајот за IV квартал се со- ски претприја-
јатие (СР/Т-11) бираат и податоци за годината — тија 

за средствата, искористувањето, 
потрошокот на гориво и несреќите 

Статистички органи 
Обработка на пра- Печатење обрасци, О X X 28. МЕС. 
шалници и сумари собирање и обра-

ботка на прашал-
н и к ! 

Статистички органи 
Обработка на пра- Печатење обрасци. О X X 
шалници и сумари Собирање и обра-

ботка на гхрашал-
ници 

Статистички органи 
Обработка на су- Печатење обрасци, 
мари Собирање и обра-

ботка на прашал-
ници и сумари 

Статистички органи 
Обработка на су- Печатење обрасци. 

20 ОЗ 
10.05 
10 08 
10.11 

Р х х 28. МЕС. 

мари Собирање и обра-
ботка на прашал-
ници и сумари 

Р х х 15.05 

Статистички органи 
Обработка на су- Печатење обрасци. О X X 20 ОЗ 
мари Собирање и обра- јо 05 

ботка на прашал- јо 08 
ници и сумари 10.11 

20 

28 

14 46 

28 26 

58 

ништа (СР/М-21) 

10 Месечен извештај за про- Промет на стоки и патници во Речните бродар- С З С : печатење об-
метот во речните приста- домашните пристаништа според ски претпријати- расци. собирање и 

знамето на превозниците. Превоз ја и к а п е т а н и ј е обработка на пра-
на домашната флота во странство на речни приста- шалници 
по категории на превозот — извоз, ништа за приват-
увоз, транзит. Со декемврискиот ници и други 
извештај се доставуваат и подато- претпријатија 
ци за регистрираната трговска 
флота 

Р х х 28 МЕС. 191 
15.07 
ГО 

21 

Статистички органи 
11 Месечен извештај на прет- Авио-километри, превоз на патни- Претпријатијата печатење обрасци, собирање и обра- о х х 28. МЕС. 4 15 

при јатната ^ на воздуш- ци, стоки и пошта во внатрешниот на воздушниот Обработка на пра- ботка на препол-
ниот собораќај (СВ/М-11) и меѓународниот сообраќај сообраќај шалници и сушари ници 
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12 Тримесечен извештај на 
претпријатијата на возду-
шниот сообраќај (СВ/Т-11) 

13 Годишен извештај за ра-
ботата на стопанската а-
вијадија (СВ/Г-12) 

Приходи и девизно работење. Со Претпријатијата 
извештајот за IV квартал се со- на воздушниот 
бираат и податоци за годината — сообраќај 
за средствата, искористувањето, 
потрошокот на погонско гориво и 
несреќите 

Број на авиони, летања и работа Претпријатијата 
на земјоделските и други површи- и погоните на 
ни, 'приходи и запослен персонал стопанската ави-

јација 

14 Месечен извештај за про- Промет на домашни и странски 
метот на аеродромите авиони, патници, стоки и пошти, 
(СВ/М-21) запослен персонал 

Статистички органи 
Печатење обрасци. Собирање и обра-
Обработка на пра- ботка на прашал-
шалници и сумари ници 

Статистички органи 
Печатење обрасци. Собирање и обра-
Обработка на пра- ботка на прашал-
шалници и сумари ници 

О х х 20.03 
10.05 
10.08 
10.11 

О х х 20.03 

Аеродромските 
претпријатија и 
други организа-
ции што експлоа-
тираат аеродроми 

Статистички органи 
Печатење обрасци. Собирање и обра- О X X 25. М Е С . 
Обработка на пра- ботка на прашал-
шалници и сумари ници 

12 

15 Годишен извештај на прет- Податоци за средствата, прометот, 
при јатната за аеродром- приходите и девизното работење, 
ски услуги (СВ/Г-21) прометот по компании 

Основни податоци за возилата 
16 Месечен извештај на ав- Превоз на патници и стоки по ви-

тосообраќајните претпри- дови и категории на превозот (вна-
јатија (СА/М-11) трешен превоз, извоз, увоз, тран-

зит) 

17 Тримесечен извештај на 
автосообраќајните прет-
пријатија (СА/Т-11) 

Приходи, девизно работење. Со из-
вештајот за IV квартал на дода-
тен образец се собираат податоци 
за годината — за средствата, иско-
ристувањето, потрошокот на погон-
ско гориво и несреќите 

Аеродромските 
претпријатија и 
други организа-
ции што експло-
атираат аеро-

дроми 

Автосообраќај-
ните претприја-
тија и погони 

Статистички органи 
Печатење обрасци. 
Обработка на пра-
шалници 

Статистички органи 
Обработка на су- Печатење обрасци, 
мари Собирање на пра-

шалници 

Автосообраќај- Обработка на 
ните претприја- мари 
ти ја и погони 

СВР 

О х х 20.03 

О х х 28. МЕС. 

Статистички органи 
су- Печатење обрасци. 

Собирање на пра-
шалници 

О х х 20.03 
10.05 
10.08 
10.11 

29 

49 

382 

94 

18 Годишен извештај за ре- Број на возилата со продолжена Општинските ор- Обработка на су- собирање и обра- р х х 15.02 
гистрираните друмски мо- сообраќајна дозвола; првпат реги- гани на внатреш- мари и печатење ботка на прашал-
торни возила стрирани возила во СФРЈ. Се по ните работи и н а обрасци ници 

општини, сектор на сопственост и центрите за ре-
видови на возила гистрација на мо-

торни возила 

— 14 



СВР 
19 Статистика на сообраќај- Број на сообраќајните незгоди на Општински орган собирање и обра- собирање и пол-

ните незгоди (СН-1) друмови според видот, последици- на внатрешните г>отка на прашална трола на прашал-
те, причините, околностите, според работи ии и сумари, печа- ници 
пропишан записник и сообраќајна тење обрасци 
незгода 

20 Годишен извештај на прет- Должина на патната мрежа по ка - Претпријатијата 
пријати јата за патишта тегорија и вид на коловозник. за патишта, за IV 
по патна мрежа (СА/Г-41) Вредност на извршените работи на ред патишта — 

новоградба, реконструкција и одр- општините 
жување. Запослен персонал и ра-
ботен фонд 

21 Годишен извештај за ав- Број на возила по видови, превоз Стопанските и 
^сообраќа јот за сопстве- на патници и стоки, поминат пат други организа-
ни потреби (СА/Г-21) на возилото во km ции по избор во 

РЗС. 

22 Годишен извештај на тра- Број на возила по видови, поми- Градските сообра-
дско сообраќајно прет- нати километри, превезени пат- ќа јни претприја-
пријатие (СГ/Г-11) ници, приходи и запослен персо- тија и погони 

нал, искористување на превозни 
средства, потрошок на погонско 
гориво и несреќи 

23 Тримесечен извештај на Изманипулирани стоки во тони по Претпријатијата 
претпријатијата за услуги видови манипулација и пакување, за услуги во лу-
во луките (ПРЈ1/Т-11) Со извештајот за IV квартал се ките 

собираат и податоци за годината 
— за приходите, девизното рабо-
тење, средствата и запослениот 
персонал 

24 Тримесечен извештај на Изманипулирани стоки во тони по Претпријатијата 
претпријатијата за услуги видови манипулација и пакување, и погоните за ус-
во пристаништата и други Со извештајот за IV квартал се луги во приста-

собираат и податоци за годината ништата и други 
— за приходите, девизното работе- места 
ње, средствата и запослениот пер-
сонал 

места (ПРП/Т-11) 

Статистички органи 
Обработка на пра- Печатење обрасци. О X X 
шалници и су мари Собирање и д о р а -

ботка на прашал-
н и к 

25 Месечен извештај за ПТТ Поштенско-телеграфски и теле- Претпријатијата С З С : печатење об-
промет на Заедницата на фонски промет во внатрешниот и на Заедницата расци, обработкана 
ЈПТТ (ПТТ/М-11) меѓународниот сообраќај ЈПТТ сумари; ЗЈПТТ: со-

бирање и обработка 
на прашалници 

Кв 
28.04 
28.07 
28.10 
Год. 
06.02 
25.03 

20.03 

- х х 20.03 
Статистички органи 

Обработка на су- Печатење обрасци, 
мари Собирање, обра-

ботка на прашал-
н и к 

Статистички органи 
Обработка на пра- Печатење обрасци. О X X 20.03 
шалници и сумари Собирање и обра-

ботка на прашал-
н и к 

Статистички органи 
Обработка на пра- Печатење обрасци. О X X 20.03 
шалници и сумари Собирање и обра- 10:05 

ботка на прашал- - 10.08 
ници 10.11 

Статистички органи 
Обработка на пра- Печатење обрасци. О X X 20.03 
шалници и сумари Собирање и обра- 10.05 

ботка на прашал- 10.08 
ници 10.11 

X X 28. МЕС. 

98 116 

29 

174 

38 

12 17 

27 
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26 Годишен извештај на За- ПТТ промет по републики, видови Претпријатие на сзо : печатење об-
е д и н е т а на ЈПТТ услуги. ПТТ промет со странство. Заедницата на распи, обработка 
(ПТТ/Г-11) приходи, девизно работење ЈПТТ н е сумари; зјптт: 

собирање и ' обра-
ботка на прашал-
ници 

х х 30.04 

27 Годишен извештај на из- Средства, работа, приходи и за- Претпријатие на С З С : печатење об-
вршните единици на ЈПТТ послен персонал по извршни еди- Заедницата на 
(ПТТ/Г-18) ници — пошти поединечно ЈПТТ 

расци, обработка на 
прашалници1 и су-

мари; ЗЈПТТ: со-
бирање на прашал-
ници 

Р х х 30.03 
30.07 

Истражувања од интерес за 
федерацијата 

28 Влегување-излегување на Број на возила и патници по зем- Царинарниците 
друмски моторни возила ја на регистрацијата на возилото, 
во и од СФРЈ (СА/М-31) товарен автосообраќај со стран-

ство 

Статистички органи 
Печатење обрасци. Само СР Словенија 
Собирање и обра- врши обработка на 
ботка на прашал- прашалници 
ници 

Р х х 25. МЕС. 36 28 

29 Мал граничен промет на Број на возила по видови и земја- Царинарниците печатење 
.друмски моторни возила та на влегување и излегување. собирање 
(СА/М-32) Број на патници пристигнати и ботка на 

заминати со овие возила ници 

Статистички органи 
обрасци. Само СР Словенија 
и обра- врши обработка на 
прашал- прашалници 

Р х х 25. МЕС. 16 

30 Цени на превозни услуги Цени на превозни услуги на опре- Транспортните 
во сообраќајот — годишно делени релации според утврдена- претпријатија 

та номенклатура 

СЗС: печатење об-
расци. Собирање и 
обработка на пра-
ш а л н и к ! 

- - х 15.04 10 — 

31 Цени на ПТТ услуги 
годишно 

Цени на ПТТ услуги според но- Заедницата на С З С : печатење об-
менклатурата и определени расто- ЈПТТ со лретпри- расци, обработка 
Јаника во внатрешниот 
роден сообраќај 

мегуна- -јатијата на ПТТ 
на 

прашалници; 
ЗЈПТТ: собирање и 
обработка на пра-
шалници 

- - х 15.04 4 — 

32 Пробно снимање на ин- Видови стоки, место на натоварот, 
тензитетот на сообраќајот растојание во километри 
и стоковните текови 

Одбраните пре-
вознички прет-
пријатија и ин-
дивидуални пре-
возници 

C3C: печатење об-
расци, собирање и 
обработка на пра-

шалници 

30.11 95 — 
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СТАТИСТИКА НА НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА 
Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Надворешнотрговски про- Царинарница, стопанска организа- Стопанската ор- С и т е Ф а з^ ис-

мет извоз — увоз ција, странска фирма, земја на ганизација (шпе- гражувањата 
потеклото, намени, плаќања, на- дитер) преку до-
плати, основ на финансирањето, ринарницата 
валута, вид стоки, количина, вред-
ност на стоки, износ на царина, 
износ на даноци, корисник на сто-
ки (увоз), република во која сто-
ката е произведена (извоз), режим 
на увозот и извозот 

- х х 12. МЕС. 2 961 123 

СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА 
Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Месечен извештај на тр-

говијата на мало и голе-
мо (Трг-14) 

2 Тримесечен извештај 
трговијата (Трг-15) 

на 

3 Годишен извештај на тр-
говијата на мало по ар-
тикли (Трг-12) 

4 Годишен извештај на тр-
говијата на големо по ар-
тикли (Трг-22) 

5 Месечен извештај за про-
метот на „селски пазар" 
(Трг-13) 

Промет и залихи на стоки во тр-
говијата на мало и големо вкупно. 
Оцена на тенденцијата на движе-
њето на прометот и залихите по 
струки и по некои артикли. Прог-
нози на прометот (според плано-
вите на претпријатијата и други 
податоци) 
Промет на стоки, залихи и запо-
слен персонал за трговијата на 
мало и трговијата на големо по 
трговски струки. Промет на мало 
по начинот на плаќање, промет на 
големо по видовите купувачи. 
Промет и залихи на стоки во тр-
говијата на мало во количина и 
вредност по артикли и групи (280 
артикли и групи) 

Промет и залихи на стоки во тр-
говијата на големо во количина и 
вредност по артикли и групи (ЗОО 
артикли и групи) 

Продажба и цени на земјоделски 
производи на пазар од индивиду-
алните производители. Продажба 
во количина за околу 60 артикли 

Избраните тргов-
ски и други ор-
ганизации што 
вршат промет на 
стоки на мало и 
големо 

Трговските и 
други организа-
ции што вршат 
продажба на сто-
ки на мало и го-
лемо 
Трговските и 
други организа-
ции што вршат 
продажба на сто-
ки на мало 
Трговските орга-
низации, стова-
риштата на про-
изводствените 
претпријатија, 
земјоделските за-
други и други ра-
ботни организа-
ции 
Градските пазар-
ни управи 

Печатење обрасци. 
Обработка на су-
мари 

Обработка на су-
мари 

Пе.атење обрасци. 
Обработка на су-
мари 

Печатење обрасци, 
обработка на су-
мари 

Собирање, обра-
ботка на прашал-
ници 

- х х 18. МЕС. 19 165 

Печатење обрасци, о 1 3 ) х X 
Собирање, подго- или 
товка на обработ- р 
ката, обработка на 
прашалници 

Собирање, подго- О X X 
товка на обработка, 
обработка на пра-
шалници 

10.05 
10.08 
10.11 
10.02 

30.04 

Обработка на су-
ма ри 

**) Резултати на обработката за поважните градови. 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници 

Печатење обрасци. 
Собирање, подго-
товка на обработка, 
обработка на пра-
ш а л н и к 

О X х 30.04 

О х х 05.03 
за 

СФРЈ 

79 952 

36 549 

35 249 

8 255 
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6 Двегодишен извештај ну Промет на стоки по трговски етру- Трговските и Печатење обрасци. 
трговските претпријати-
ја и дуќани (Трг-41) 

ки на продавниците. Капацитети 
на пр^давниот простор и прирач-
ниот мнгацин. продавач™ персо-
нал по видови продавници. 

други организа- Обработка на 
ции што вршат мари 
продажба на сто-
ки на мало 

су-
Собирање, подго-
товка на обработка, 
обработка на пра-
ша лни ци 

Р х х 30.07 53 347 

7 Месечен извештај за от- Откуп односно продажба на зе-
купот на земјоделски про- мјоделски производи во количина 
изводи (Трг-31, 32, 33) 

Земјоделските 
Ја п р у т , откупни-

Обработка на 
v-ари 

и вредност пс артикли и групи (до те претпријатија, 
80 артикли и групи) земјоделските 

стопанства и ком-
бинати и индус-
триските прет-
пријатија 

су- Печатење обрасци. О х х 35 дена 
Собирање подго- и л и за ИЗМИ-

279 1 184 

тетовка на обра-
ботка. обработка 
на прашалници 

натиот 
месеа 

Истражувања од интерес за 
федерацијата 
8 Извештај за домашните Датум на одржување на саемот. Организатори на собирање, обработ-

еа еми (Трг-23) 
О х х 

значење на саемот, површина на 
изложбениот простор и бро.] изла-
гачи на саемот со поделба на до-
машни и странски 

ка, печатење 
расци 

30 дена 
по завр-
шетокот 
на зае-
мот 

31 

СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 
Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Тримесечен извештај на Промет по видови угостителски у- Угостителските Обработка 

угостителството (УГ-11) слуги претпријатија и маРи 
дуќани и други 
организации што 
му даваат услуги 
на угостител-
ството 

Статистички органи 
Печатење обрасци 
Собирање, подго-
товка на обработка, 
обработка на пра-
ш а л н и к 

Р X X 24.05 
24 08 
24.11 
24.02 

76 810 

2 Месечен извештај за по- Број посетители и ноќевања на Угостителските 
сетителите и ноќевањата туристи во видови дуќани и зем- претпријатија и 
(Ту-11) ји. Капацитети за сместување (број дуќани и други 

соби и легла) и вкупно остварен организации што 
промет. Во периодот мај—септем- даваат услуги на 
ври и конјунктурни податоци за сместувања 
бројот ноќевања, вкупно, домаш-
ни, странски и вкупен број но-
ќевања за следниот месец според 
планот на претпријатието 

Обработка 
мари 

Статистички органи 
су- Печатење обрасци. О X X К о н л у н к . 56 

Собттрање. подго-
товка на обработка, 
обработка на пра-
ш а л н и к 

податоци 
13 МЕ С. 
конечни 
30, МЕС. 

918 
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Статистички органи 
3 Годишен извештај на у- Промет по видови дуќани, запо- Угостителските Печатење обрасци, собирање, обработи pis) х х 30.04 26 369 

гостителството (УГ-15) елен персонал и капацитети за претпријатија и обработка на су- ка на прашалник 
сместување и исхрана дуќани и други м а Р и 

организации за 
угостителски ус-
луги 

4 Месечен извештај за бро- Број премини на државната гра- Општинскиот ор-
јот премини на државната ница во меѓународниот патнички тан на внатреш-
граница сообраќај (по гранични премини) ните работи (само 

и во пограничниот сообраќај (спо- граничен) 
ред граници) 

СВР 
Обработка на су- Собирање и обра- Р х X 
мари ботка на извештаи 

Прет-
ходни 
30. МЕС. 
конечни 
20.04 
20.07 
20.10 
20.01 

10 128 

5 Полугодишен извештај за Број издадени патни исправи и Општинскиот ор- Обработка на еу-
издадените патни испра- визи како и број одбиени односно ган на внатреш- мари 
ви и визи на југословен- поништени барања според причи- ните работи 
ски државјани ките за одбивање — поништување 

СВР 
Собирање и обра-
ботка на прашал-
н и к 

Р X X 25 07 
25.01 

67 

СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ 
Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Месечен извештај за це- Продавци цени на околу 1000 про- Избраните гсндус-

ните на производителите изводители за околу 1100 индус- триски претпри-
на индустриски производи триски производи јатија 
(Ц-41) 

Печатење обрасци, 
собирање, подготов-
ка на обработката, 
обработка на пра-
шалник! и трошо-

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на обработ-

- х х 04. МЕС. 237 387 

ци на обработката ката 

2 Месечен извештај за це- Цени во трговијата на големо во Избраните тргов- Собирање, подготов печатење обрасци, о14) х х 04. МЕС. 
ните на индустриските 17 градови за околу 150 индустри- ски претпријати- к а к а обработката, собирање, подготов-
производи во трговијата ски производи ја на големо 
на големо (Ц-21) 

обработка на пра- ка на обработката, 
шалници, трошоци обработка на пра-
на обработката 

3 Полу годишен извештај за Количини и вредности на наба- Избраните земјо- печатење обрасци, 
цените на репродукциони- вените и продадените околу 70 делски задруги и собирање, лодго-
от материјал и на сред- производи зем1 одел ски сто- товка на обработ-
ствата за работа во зем- панства и комби- ката, обработка 
јоделството (Ц-52) нати н а прашалник, тро 

шоци на обработка-
та 

шалници, трошоци 
на обработката 

15.04 
15.10 

13 168 

12 



4 Петнаестодневен извеш-
тај за цените ма мало иа 
зе::] одел ските производи 
(Ц-11а) 

Најниска , н а ј в и с о к а и н а ј ч е с т а Избраните про- Собирање, подготов-
цена на мало во трговијата и на давници на трго-
пазар за околу 50 земјоделски про- вијата на мало и 
изводи во 50—60 градови индивидуални 

продавачи на па-
зар 

КР на обраоотката, 
обработка на пра-
шалнпци, трошоци 
на обработката 

5 Месечен извештај за це- Најчести цени на мало во трго- Избраните про-
ните но мало на земјо- визата и на пазар за околу 50 зем- давници на трго-
делските производи (Ц-11) јоделски производи во 50—60 гра- вијата на мало и 

дови 'индивидуални 
продавачи на па-
зар 

Собирање, подготов-
ка на обработка, о-
бработка на пра-
шалници и трошо-
ци на обработката 

10 

12 и 26 
МЕО. 

И 

14 

6 7 8 9 

Печатење обрасци, О14) X X 
собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на обработ-
ката 

Печатење обрасци, о 1 4 ) XX 04 М Е С . 183 
собирање, подготов-
ка на обработката, 
обработка на пра-
шалници, трошоци 
на обработката 

12 

349 

216 

6 Месечен извештај за про- Продавши цени во трговијата на Избраните про-
давните цени на мало: а) мало за околу 60 индустриски давници во трго-
ва индустриски прехран- прехранбени производи и околу визата на мало 
исни производи (Ц-12) и 150 индустриски непрехранбени 
б) на индустриски непре- производи во 50—60 градови 
хранбени производи 
(Ц-13) 

Собирање, подготов-
ка на обработка, о-

Печатење обрасци, о 1 4 ) X X 04. М Е С . 257 
собирање, подготов-

724 

ораоотка на пра- ка на обработката, 
шалници, трошоци обработка на пра-
на обработката шалници, трошоци 

на обработката 

7 По лу год ишен извештај за Набавни цени во трговијата на ма- Избраните про-
набавните цени на трго-
вијата на мало: а) на зем-

ло за околу 50 земјоделски произ-
води, 60 индустриски прехранбе-

јоделски производи (Ц-11). ни производи и 150 индустриски 
б) на индустриски прех- ^прехранбени производи во 50—60 
ранбени производи (Ц-12) градови 
и в) на индустриски не-
прехранбепи производи 
(Ц-13) 

давници во трго-
вијата на мало 

Собирање, подготов-
ка на обработка, о-
бработка на пра-
шалник! , трошоци 
на обработката 

Печатење обрасци, о 1 4 ) X X 05.06 
собирање, подготов- 05.12 
ка на обработката, 
обработка на пра-
шалници. трошоци 
на обработката 

20 136 

8 Месечен и з в е ш т а ј за ц е - Цени на мало за занаетчиски, к о - Избраните прет- собирање, подготов- Печатење обрасци, о н ) х х 04. МЕС. 106 
пите на мало за услуги мунални, сообраќа јни и други у - прифатија и ду - х а н а обработката, собирање, подготов-
(Ц-14) слуги — околу 40 видови услуги ќагш на опште- обработка на пра- ка на обработката, 

ВО 50—60 градови ствениот и п р и - шалници. трошоци обработка на пра-
в а т н и о т с е к т о р н а обработката шалинци, трошоци 

на обработката 

236 

9 Месечен и з в е ш т а ј за ц е - Цени во угостителството за околу Избраните угос- собирање, лодго- печатење обрасци, о1 4) х х 04. МЕС. 
ните на угостителски ус - 60 видови јадења, п и ј а ч к и и п р е - тителски објекти ^овка на обработка- собирање, подготоз-

48 214 
луги ноќишта во 50—60 градови 

") За општините во кои се снимаат цените. 

та, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на обработ-
ката 

ка на обработката, 
обработка на пра-
ша линди. трошоци 
На обработката 
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СТАТИСТИКА НА БУЏЕТОТ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ 
СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Податоци за приходите и 

општиот распоред на при-
ходите по буџетот на оп-
штествено-политичките 
заедници (Б-1) — триме-
сечна 06 

Приходи по видови и распоред на Филијала на СОК 
приходите по основни намени: или надлежниот 
— за општината орган на ОЏЗ 
— за АП 
— за СР 
— за федерацијата 

Контрола и обра-
ботка на су ма ри, 
директните и мето-
долошки работи 

2 Податоци за наплатата на Наплата на приходите на буџе- Филијала на СОК контрола и обра-
приходите на буџетите и тите и фондовите по форми и пот-
фондовите и нивна рас- форми и распределба по опште-
пределба по општествено- ствено-политички заедници — на 
-политички заедници подрачјето на општината 
(Б-2) — месечна 04 мсс. 

сотка на сумари, 
директиви!! и мето-
долошки работи, 
печатење обрасци 

3 Посебна пресметка по ра- Состојба на основната сметка — Филијала на СОК Контрола 
ботите за сметка на оп- посебна сметка по работите на оп-
штествено-политичките штествено-политичките заедници 
заедници (Б-7) — месечна 
ОЗ мес. 

и сора-
ботка на сумари. 
директиви!! и мето-
Д010ШКК работи, 
печатење обрасци 

4 Преглед на извршување- Приходи и распоред на приходите: Надлежниот ор-
то нг билансниот дел од — за општината тан на опште-
буџетот (ЗРБ-1) — годи- — за АП ствено-лолитич-
шка 31.03 — за СР ките заедници 

— за федерацијата 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, тро-
шоци за инструкта-
жа и обработка 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка па 
прашалници, печа-
тење обрасци, тро-
шоци за инструк-
тажа и обработка 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашаишци, печа-
тење обрасци, тро-
шоци за инетрук-
тажа и обработка 

Контрола и обра- Собирање, подго-
оотка на сумари, 
директивни и мето-
долошки работи 

товка на обработка-
та. обработка на 
прашалници, тро-
шоци за инструк-
тажа и обработка 

х х 18.04 
х х 18.07 

62 714 

х х 
- X 

18.10 
18.01 
1970. 

х х х 12. МЕС. 116 1636 

- х х 11. МЕС. 11 

X X X 15.05 
- X X 
- X X 
- - X 

W н о п а 
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5 Преглед на пресметката Пресметка на остварените и пот- Надлежниот ор-
ка остварените средства рошените средства, структура на тан на опште-
га вршење редовна деј- трошоците и распределба на сред- ствено-политич-
ност (ЗРБ-И) — годишна ствата: ките заедници 
31.03 — за општината 

— за АП 
— за СР 
— за федерацијата 

6 Преглед на пресметката Средства и потрошок на средства- Надлежниот ор-
ка остварените и потро- та за посебни намени и фондови: тан на опште-
шепите средства за по-
себни намени и на оства-
рените и потрошените па-
рични средства на фондо-
вите (ЗРБ-Ш) — годишна 
31.03 

— за општината 
— за АП 
— за СР 
— за федерацијата 

ствено-политич-
ките заедници 

Контрола и обра- Собирање, подго- х X X 15.05 
ботка на сумари. товка на обработка-

17 

директивни и мето-
долошки работи 

Контрола и обра-
ботка на сума ри, 
директивите и мето-
долошки работи 

- X X 
та. обработка на - X X 
прашалници, тро- - - х 
шоци за инструк-
тажа и обработка 

Собирање, подго- х X X 
тонка на обработка- - х X 
та, обработка на - х х 
прашалници. тро- - - х 
т о п и за инструкта-
жа и обработка 

15.05 106 

W *о о 

П 
*о 
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7 Преглед на состојбата на Состојба на средствата по видови 
средствата и изворите на и извори: 
средствата на 31 декем- — за општината 
врр, 1968 година (ЗРБ-IV) — за АП 
— годишна 31.03 — за СР 

— за федераци јата 
8 Преглед на ненамирените Преглед на ненамирените обврски: 

обврски (3PS-IV/1 — го- — за општината 
дишна 31.03 —• за АП 

— за СР 
— за федераци јата 

Надлежниот ор-
ган на опште-
ствено-политич-
ките заедници 

Надлежниот ор-
ган на опште-
ствено-политич-
ките заедници 

9 Преглед на запослените 
работници и исплатените 
и пресметаните лични до-
ходи во органите на упра-
вата (ЗРБ-V) — годишна 
31.03 

10 Преглед на состојбата на 
средствата на резервниот 
фонд на општествено-по-
литичките заедници 
(ЗРЕ-VIj — годишна 31.03 

11 Преглед на обврските на 
општествено-политичките 
заедници по кредити, зае-
ми и дадени гаранции на 
31 Х И 1963 ѓЗРБ-VII) — 
годишно 31.03 

12 Податоци за фондовите 
на општествено-политич-
ките заедници, за средс-
твата на заедничките ре-
зерви на стопанските ор-
ганизации. за средствата 
на заедниците на образо-
ванието и воспитувањето, 
за средствата на опште-
ствено-политичките заед-
ници за инвестиции во 
стопанството, за фондо-
вите за развој на стопан-
ски недоволно развиените 

Бро ј на запослените работници 
според стручната подготовка, лич-
ни доходи во органите на управата 
и просечен месечен износ на нето 
личните доходи: 
— за општината 
— за АП 
— за СР 
— за федераци јата 
Состојба на средствата на резерв-
ниот фонд на општествено-поли-
тичките заедници: 
— за општината 
— за АП 
— за СР 
— за федераци јата 
Обврски на општествено-политич-
ките заедници според видови, де ј -
ности, временско траење, рочност, 
ануитета и за состојбата на долгот: 
— за општината 
— за АП 
— за СР 
Приходи, расходи, состојба на Надлежниот ор-
средствата. пласмани, состојба на ган на опште-
жиро-сметките: ствено-политич-
— за општината ките заедници 
— за АП 
— за СР 
— за федераци јата 

Надлежниот ор-
ган на опште-
ствено-политич-
ките заедници 

Надлежниот ор-
ган на опште-
стрено-политич-
ките заедници 

Надлежниот ор-
ган на опште-
ствечо-политич-
ките заедници 

Контрола и обра-
ботка на сумарл. 
дирек!ИБНИ и мето-
долошки работи 

Контрола и обра-
ботка на су мари., 
директивни и мето-
долошки р а д о ш 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директиви!! и мето-
долошки работи 

Контрола и обра-
ботка на ЕЧ ЈСри. 
директивии и мето-
долошки работи 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директивни и мето-
долошки работи 

Контрола и обра-
ботка на сумари. 
директивни и мето-
долошки работи 

10 

15.05 

15.05 

15 05 

Собирање, подго- х X X 
товка на обработ- - х X 
ката, обработка на „ х х 
прашалници, тро- - - х 
шоци за инструкта-
жа и обработка 

Собирање, подго- х х х 
toBK« на обработка- - х х 
та, обработка на - х х 
прашалници. тро- , - х 
шоип на ина рук-
тажат« и обработ-
ката 

Собирање, падго- х х х 
товка на обработ- - х X 
ката, обработка на _ х х 
п р а т е н и ц и , трош - х 
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

Собирање, подго- х х х 15.05 
говка на обработ- - х х 
ката, обработка на -
п р а т е н и ц и , трош- „ 
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

11 12 

2 1 

4 3 

X X 
- X 

Собирање, под го- х 
товка на обработ- _ 
ката, обработка на _ 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

Собирање, подго- х X X 
товка на обработ- - х X 
ката. обработка на - х X 
прашапници. трош- - - х 
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

X X 15.05 
X X 
X X 

20 04 
20.07 
20.10 

6 41 

58 774 
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подрачја, за средствата на 
фондот за детска заштита 
и други фондови и сред-
ства на ДПЗ(Ф) тримесеч-
но 10. 

13 Податоци за фондовите 
на општествено-политич-
ките заедници (Биланс — 
завршна сметка за 196Ѕ 
година ЗРФДПЗ-1) годи-
шна 25.02 

14 Податоци за средствата за 
образование и воспиту-
в а л е (Биланс — завршна 
сметка за 1968 година 
ЗРОБ-1) — годишна 25.02 

Средства, употреба на средствата 
и состојба на средствата на кра-
јот На годината: 
— за општината 
— за АП 
— за СР 
— за федерацијата 
Средства, употреба на средствата 
и состојба на средствата на крајот 
на годината: 
—• за општината 
— за АП 
— за СР 

15 Преглед на потрошокот на Потрошок на средствата по видо-
средствата за образование ви установи: 
и воспитување по видови — за општината 
установи (ЗРОБ-2) — го- — за АП 
дишна 25.02 — за СР 

Фондот на оп-
штествено-поли-
тичките заедници 

Заедницата на 
образованието 
воспитувањето 

Заедницата на 
образованието 
воспитувањето 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директиви!* и мето-
долошки работи 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директивни и мето-
долошки работи 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директивни и мето-
долошки работи 

на општествено-политич- потреса на средствата и средства 
ките заедници за инвести- на крајот на годината: 
ции во стопанството (Би- — за општината 
лане — завршна сметка — за АП 
за 1968 година — ЗРИП-1) — за СР 
годишна 25.02 — за федерацијата 

ган з а с р е д с т в а т а ботка на сумари, 
на о п ш т е с т в е н о - директивни и мето-
- п о л и т и ч к и т е з а - долошки работи 
едници за инвес-
тиции во стопан-
ството 

х х х 10.05 

16 Податоци за средствата Средства, употреба на средства- Надлежниот ор- контрола и обра-
на заедничките резерви та, состојба на средствата на кра- тан за средствата ботка на сумари, 
на стопанските организа- јот на годината: на заедничките дмрективни и мето-
ции (Биланс — завршна — за општината резерви на Сто- долошки работи 
сметка за 1968 година — — за АП панските органи-
ЗРЗР-1) — годишна 25.02 — за СР зации 

17 Податоци за средствата Средства, непосредни расходи и у- Надлежниот ор- контрола и обра-

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката. обработка на 
прашалници. трош-
оци на ииструкта-
жата и обработка-
та 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници. трош-
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

Собирање, подго- х х х 
Товка на обработ- - х X 
ката. обработка на . х X 
прашалници, трош- - х 
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

18 Податоци за фондовите Средства, непосредни расходи и у- Фондот за развој Контрола и обра-
за развој на стопански потреба на средствата и средства на стопански не- ботка на сумари, 
недоволно развиените по- на краiот на годината: доволно развие- директивни и мето-
д рач ја (сојузен и репуб- — за СР ните подрачја долошки работи 
лички Биланс — заврш- — за федерацијата (сојузен републи-
на сметка за 1968 г. — чки) 
ЗРФНП-1) — годишна 
25.02 

Собирање, подго- х X X 
товка на обработ- - - х 
ката, обработка на 
прашалници. трош-
оци на инструкта-
жата и обрабо^ка-

97 

х х 10.05 
х х 
X X 

X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
X X 

10.05 

10.05 

10.05 

10.05 

W н о 

2 W 

За Ф W о 5* 
ш пз ѕ 
со С5 
СО 

18 

18 

14 

0 

м 
01 
Н 
X 
и 
ѕ 
о 
н 
ЕП > 

о 
*о 

W •а о 

О "3 
•а ш as а> 
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19 Податоци за средствата Средства, непосредни расходи и у-
ка фондовите за детска потреба на средствата и средства 
заштита (Биланс — завр- на крајот на годината: 
и т а сметка за 1968 — — за општината 
ЗРДЗ) — годишна 25.02 — за АП 

- Г - за СР 

Надлежниот ор-
ган за средствата 

Контрола 
ботка на 

а обра-
сумарну 

на фондовите за директивна и г е о -
детска заштита долошки работи 

сигу ру вање за 1968 (Ви- здравственото осигурување според тал но осигуру-
ланс — завршна сметка елементите — задолжителни из- вање 
за 1968 година — ЗРСО-1) двојувања од приходите, издвоју-
— годишна 15.02 вања за резервата — вишок на 

приходите — расходите 

оотка на сумари, 
директивни и мето-
долошки работи 

24 Фонд на проширеното 
здравствено осигурување 
на земјоделците за 1968 
година (Биланс — завр-
шна сметка за 1968 годи-
на — ЗРСО-5) — годиш-
на 15.02 

25 Фонд на задолжителното 
здравствено реосигурува-
ње на земјоделците за 1968 
година (Биланс — заврш-
на сметка за 1968 година 
— ЗРСО-6) — годишна 
15.02 

Приходи и расходи на фондот на Заводот за соци-
проширеното здравствено осигуру- јално осигуру-
вање на земјоделците според еле- Бање 
ментите — задолжителни издвоју-
вање од приходите — вишок на 
приходите — расходите 

Приходи и расходи на фондот на Заводот за соци-
задолжителното здравствено рео- јално осигуру-
сигурување на земјоделците ана- вање 
литички според изворите на при-
ходите и видовите надоместоци — 
задолжителни издвојувања од 
приходите — вишок на приходите 
— расходите 

Собирање, подго- х х X 
товка на обработ- - х х 
ката, обработка на * х X 
п р а т е н и ц и , трош-
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

10.05 

11 

2 

12 1 О 

17 

20 Фонд на здравственото о- Приходи и расходи на фондот на Заводот за cor и- контрола и обра-

21 Фонд на проширеното Приходи и расходи на фондот на Заводот за соци- Контрола и обра-
здравствено осигурување проширеното здравствено осигу- јално осигуру- ботка на судари, 
за 1968 год. (Биланс — рување, аналитички според И З Б О - вање директивен и мето-
завршна сметка за 1968 рите на приходите и расходите — долошки работи 
година — ЗРСО-2) — го- издвојување за резервата — ви-
д н о т о 15.02 шок на приходите — расходите 

22 Фонд на задолжителното Приходи и расходи на фондот на Заводот за соди- Контрола и обра-
здравствено реосигурува- задолжителното здравствено рео- јално осшуру- ботка на еумари, 
ње за 1968 година (Биланс сигурување според елементите — вање директиви!! и мето-
— завршна сметка за 1968 вишок на приходите — расходите долошки работи 
година — ЗРСО-З) — го-
дишна 15.02 

23 Фонд на основното здрав- Приходи и расходи на фондот на Заводот за соци- контрола и обра-
ствено осигурување на основното здравствено осигурува- јално осигуру- ботка на сумари, 
земјоделците за 1968 го- ње на земјоделците според еле- вање директиви!-! и мето-
дика (Биланс — завршна ментите — задолжителни издво- долошки работи 
сметка за 1968 година — јувања од приходите — вишок на 
ЗРСО-4) — годишна 15.02 приходите — расходите 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директивен и мето-
долошки работи 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директиви!! и мето-
долошки работи 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници. трош-
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашал ници, трош-
оци на инетрукта-
жата и обработка-
та 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашан ници, трош-
оци на ииструкта-
жата и обработка-
та 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 
Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

- X X 20.04 

- X X 20.04 — 4 

х х 20.04 — 2 

- X X 20.04 

х х 20.04 

х х 20.04 — 2 



26 Фонд на инвалидското ч Приходи и расходи на фондот на Заводот за соци-
пензиското осигурување инвалидското и пензиското осигу- јално осигуру-
за 1968 година (Биланс —• рување според елементите — за- вање 
завршна сметка за 1968 должителни издвојување од при-
г о д и ^ — ЗРСО-7) — го- ходите — вишок на приходите — 
дишна 15.02 расходите 

27 Фонд на инвалидското и Приходи и расходи на фондот на Заводот за соди-
пензиското реосигурува- инвалидското и пензиското реоси- јално осигуру-
ње за 1968 година (Биланс турување според елементите — вање 
— завршна сметка за 1968 вишок на приходите-расходите 
година — ЗРСО-8) — го-
дишна 15.02 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директивите и мето-
долошки работи 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директивите и мето-
долошки работи 

7 8 9 10 10 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници трош-
оци на инструкта-
жата и обработката 

- х х 20.04 

И 12 

1 2 

- х х 20.04 — 2 

И "3 
о 
Е 
ѕ и 

Ја (т> « 
Ф Ѕ а 

Остварени приходи и расходи на Заводот за соци-
резервата на фондовите на заед- јално осигуру-
ниците на социјалното осигурува- вање 
ње според елементите 

Актива и пасива на фондот за Заводот за соци-
станбени потреби на пензионерите јално осигуру-
според елементите вање 

28 Резерви на фондовите на 
заедниците на социјално-
то осигурување за 1968 
година (Биланс — заврш-
на сметка за 1968 година 
— ЗРСО-10) — годишна 
15.02 

29 Фонд за станбени потре-
би на пензионерите (Би-
ланс завршна сметка 
за 1968 година — ЗРСО — 
11) — годишна 15.02 

30 Други средства на фондот Средства, потрошок на средствата Заводот за соци-
што служат за унапреду- и салдо на средствата јално Осигуру-
вање на здравствената вање 
служба, превентивната и 
друга здравствена зашти-
та на осигурениците (За-
вршна сметка за 1968 го-
дина — ЗРСО-12) годиш-
на 15.02 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директивни и мето-
долошки работи 

Контрола и обра-
ботка на сумари. 
директивите те мето-
долошки работи 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директивни и мето-
долошки работи 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на ииструкта-
жата и обработката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници. трош-
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

- х х 20.04 

- х х 20.04 

- х х 20.04 

П 
<< 
а 
ед 
и 
зз 

X > 

п 
е 
па 

31 Средства наменети за за- Средства, потрошок на средствата Заводот за соци- контрола обра- Собирање, подго-
крепнување на пензионе- и салдо на средствата 
ри во 1968 година (Заврш-
на сметка за 1968 година 
— 3PCO-13) — годишна 
15.02 

лалното осигу-
рување 

ботка на сумари, товка на обработ-
директивни те мето- ката. обработка на 
долошки раооти прашалници, трош-

оци на инструкта-
жата и обработката 

х х 20.04 
W •о о 

32 Биланс на средствата на Билансни податоци од средствата Осигурителните 
осигурувањето и распре- на осигурувањето и распределба заводи 
делба на бруто премија- на бруто премијата на осигурува-
те (Завршна сметка за љето наплатена во 1968 година 
1968 година — ЗРОС-1) — 
годишна 15.02 

Контрола и обра- Собирање, подго-
ботка на сумари, товка на обработ-
директивни и мето-
долошки работи 

- х х 10.04 

ката, обработка на 
гфашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработката 

10 о н тз м 
S3 оз 
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33 Пресметка на средствата Пресметка на средствата на осигу- Осигурителните 
на осигурувањето (заврш- рувањето по видови осигурувања заводи 
на сметка за 1968 година (13 видови) 
— ЗРОС-З) — годишна 
15.02 

Контрола и обра-
ботка на су мари. 
директиви!! и мето-
долошки работи 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалнпци, трош-
оци на инструкта-
жата и обработката 

- X X 10.04 

34 Пресметка на нераспоре- Бруто премија, режиски додаток Осигурителните 
дената премија на осигу- и функционална премија, против- заводи 
рувањето со состојбата на пожарен придонес, остаток на ре-
31 XII 1968 година (Завр- зервата на текуштата техничка 
шна сметка за 1968 годи- премија 
на — ЗРОС-4) — годиш-
на 15.02 

35 Пресметка на ненаплате-
ната премија на осигуру-
вањето со состојбата на 
31 XII 1968 година (Завр-
шна сметка за 1968 годи-
на — ЗРОС-5) — годишна 
15.02 

36 Пресметка на остварени-
от придонес за з аложува -
ње за 1968 година (Завр-
шна сметка за 1968 годи-
на — ЗРЗЗ-1) — годишна 
15.02 

Бруто премија, режи ски додаток и Осигурителните 
функционална премија, против- заводи 
пожарен придонес, остаток на ре-
зервата на текуштата техничка 
премија 

Остварен придонес според извори- Заводите за запо-
те и распоред на придонесот спо- слување 
ред намените 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директиви!! и мето-
долошки работи 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директиви!! и мето-
долошки работи 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директиви!! и мето-
долошки работи 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалнпцп, трош-
оци на инструкта-
жата и обработката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прншаднпци, трош-
оци на инетрукта-
жата и обработката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инетрукта-
жата и обработката 

20.04 

- х х *Јо.и-± 

15.05 

37 Приходи и расходи на Приходи според изворите и р а с - Заводите за зало- Контрола и обра- собирање, подго-
средствата за материјал- ходи според намените на сред- слување 
но обезбедување за 1968 ствата за материјално обезбедува-
година (Завршна сметка ње 
за 1968 година — ЗРЗЗ-2) 
— годишна 15.02 

ботка на сумари, товка на обработ-
директивни и мето-
долошки работи 

ката, обраоотка на 
прашалници, трош-
оци на инетрукта-
жата и обработката 

х х 15.05 

38 Приходи и расходи на Приходи според изворите и расхо- Заводите за зало- контрола и обра-
средствата за подготвува- ди според намените на средствата слување ботка на сумари, 
ње на работните луѓе з а - за подготвување на работните луѓе директивен и мето-
ради запомнување за 1968 заради запослување долошки работи 
година (Завршна сметка 
за 1968 година — ЗРЗЗ-З) 
— годишна 15.02 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалнпцп, трош-
оци на ипструкта-
жата и обработката 

15.05 

39 Приходи и расходи на Приходи според изворите и расхо- Заводите за зало- контрола и обра- Собирање, подго-
средствата за заеднички ди според намените на средствата слување 
работи на запослувањето за заеднички работи на запослу-
за 1968 година (Завршна вањето 
сметка за 1968 година — 
ЗРЗЗ-4) — годишна 15.02 

ботка на сумари, товка на обработ-
директивни и мето- ката, обработка на 
долошки работи прашалници, трош-

оци на инструкта-
жата и обработката 

х х 15.05 
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Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Податоци за кредитите за 

обртни средства (К-1) — 
месечно 05 мес. 

СТАТИСТИКА НА ПАРИТЕ И КРЕДИТИТЕ 
СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Краткорочни кредити на банките, Деловната 
инвестициони кредити на банките 
и кредити од општествените фон-
дови 

б а н к а Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директивни и мето-
долошки работи 

2 Податоци за примањата Движење на готовината по теко-
и издавањата на насе- вите, уплати-исплати 
лението — образец Ст-3 
— месечно ОЗ мес 

Ф и л и ј а л а на СОК Контрола и об-
и д е л о в н а т а работка на сумари, 
б а н к а директиви!! и мето-

долошки работи 

3 Телеграфски извештај — 
десетдневно 02, 12, 22 мес. 

Одредени податоци за краткороч- Деловната банка контрола и об-
ните кредити на сенките за лик-
видноста на банките и податоци за 
средствата на депозитите што ја 
сочинуваат основицата за пресмет-
ка 

работка на сумари, 
директивни и мето-
долошки работи 

4 Телеграфски и з в е ш т а ј — Податоци за р е а л и з а ц и ј а т а и по- Ф и л и ј а л а на СОК контрола и обра-
месечно — 05 мес. трошокот за инвестиции и деловната ботка на сумари. 

б а н к а директивни и мето-
долошки работи 

5 Утврдување на вкупниот Распределба на вкупниот прихол Деловната банка Контрола и об-
приход и доход и распре- и доход, билансни податоци за со-
делба на доходот за де- стојбата на сите видови кредити 
ловците банки (периодич- по деловните банки — по група-
на пресметка за 1968 — циите 
ПОБ-Б-1) — полугодишно 

раоотка на сумари, 
директивни и мето-
долошки работи 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработка-
та 

х х х 20. МЕС. 74 

х х х 13. МЕС. 15 

12 

668 

ОЗ МЕС. 11 
13. МКС. 
23. ШЕС. 

- х х 08. МЕС. 11 

х х 15.08 И 

56 

23 

23 
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6 Биланс и пресметка на Распределба на вкупниот приход, Деловната 
вкупниот приход и доход билансни податоци и податоци за 
и расперделба на дохо- состојбата на сите видови кредити 
дот за деловните банки по деловните банки — по група-
(Завршна сметка за 1968 циите 
— ЗРБ-1) — годишна 

7 Податоци за бруто проме- Промет на состојбата на сметките Деловната 
тот и салдото по сметките на аналитиката и синтетиката на 
на банките — образец банките 
К Њ - П Б - 1 — месечно 07 
мес. 

банка контрола и об-
работка на сумари, 
директивни и мето-
долошки работи 

б а н к а Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директивни и мето-
долошки работи, пе-
чатење обрасци 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, трош-
оци на инструкта-
жата и обработката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, печа-
тење обрасци, тро-
шоци на инструк-
тажата и обработка 

- х х 15.03 22 

- х х 13. МЕС. 398 112 

Н •а о 

О 
•О 
G5 д 
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8 Податоци за бруто проме-
тот и салдото на сметка-
та на СДК — образец 
КЊ-1-СДК — месечно 05 
мес. 

$ Спецификација на сред-
ствата на корисниците на 
општествените средства 
— образец КЊ-2-СДК — 
месечно 05 мес. 

Промет и салдо на сметките на оп- Филијала на СОК контрола и обра-
штественото сметководство ботка на сумари, 

директивни и мето-
долошки работи,пе-
чатење обрасци 

Состојба на средствата на корис- Филијала на СОК контрола и об-
ниците на општествените средства работка на сумари, 
ПО видови банки директивите и мето-

долошки работи, пе-
чатење обрасци 

6 7 8 9 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, печа-
тење обрасци, тро-
шоци на инструкта-
жата и обработката 
Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, печа-
тење обрасци, тро-
шоци на инструк-
тажата и обработи. 

10 11 12 

- х х 10. МЕС. 12 93 

- х х 10. МЕС. 77 

Истражувања од интерес за 
целата земја 

1 Годишен извештај за ин-
вестициите во основни 
средства и средства на 
заедничката потрошувач-
ка 

2 Статистика на новата тех-
ника 

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

Исплатени инвестиции по извори-
те на средства, остварени инвести-
ции по карактерот на изградбата 
и техничката структура, активиза-
ционен период и капацитети на 
инвестиционите објекти 
Електрификаци ј а. механизаци ј а, 
автоматизација, нови технички 
постапки во југословенското сто-
панство и друго 

3 Податоци за инвестицио-
ните кредити во користе-
ње на образецот ИнБ-1 
месечно 07 мес. 

4 Податоци за потрошокот 
за инвестиции од сред-
ствата на корисниците на 
општествените средства на 
образец Ин-1 — месечно 
06 мес. 

Инвеститори од 
општествениот 
сектор 

Транши, состојба на кредитите на 
почетокот на годината, потрошок 
за инвестиции, преноси и отплати, 
состојба на кредитите во користе-
ње односно средствата на камати-
те, по гранки и области 

Потрошок за инвестиции од на-
менските средства на корисниците 
по гранки и области 

Филијала на СОК 

Статистички органи 
Печатење на ине- Собирање, контро- О X X 01.09 
трументи (освен СР ла, шифрирање и 
Словенија и Маке- обработка на пода-
донија), обработка топите 
на сумари 

Податоците ќе се 
преземат од пос-
тојните статисти-
чки истражувања 
(статистика на 
индустријата, зе-
мјоделство, гра-
дежништвото, со-
обраќајот итн.) 

Деловните банки 

Обработка на СФРЈ 
и СР 

х х 01.09 

43(3 1 552 

103 — 

Контрола и 
работка на сумари, 
директиви!! и мето-
долошки работи, пе-
чатење на обрасци 

СОК 
об- Собирање, подго-

товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, печа-
тење на обрасци, 
трошоци на инст-
руктажата и обра-

ботката 
СОК 

Контрола и об- Собирање, подго-
работка на сумари, товка на обработ-
директивни и мето- ката, обработка на 
долошки работи, пе- прашалници, печа-
чатење на обрасци тење на обрасци, 

трошоци на инст-
руктажата и обра-
ботката 

х х х 22. МЕС. 108 1 236 

х х х 16. МЕС. 11 77 

О н 

I 
W 

ел 
и 
X 

О 
ч 
X > 

о 
е 
ТЈ е-. 

W н • о ПЗ д ѕ а 

<т> рц 
о § 
со *а ѕ 



7 45 9 10 

СОК 
5 Извештај за кредитите во Распоредени ануитета уплатени Деловната банка 

отплата и за втасаните ануитета (отплати, камати), состој-
ба на втасаните обврски на крајот 
на извештајниот период, состојба 
на кредитите во отплата на крајот 
ца извештајниот период 

обврски на образецот 
Ин-2 — годишна 22.01 

Контрола и об-
работка на сумари, 
директивии и мето-
долошки работи,пе-
чатење на обрасци 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалпици, печа-
тење на обрасци, 
трошоци на инст-
Р3'ктажата и обра-

ботката 

- X X 30.01 

11 

11 

12 

77 

СОК 
6 Податоци за потрошкот Потрошок за инвестиции во основ- Филијала на СОК контрола и об-

за инвестиции во основ- ни средства по намена и техничка и деловните работка на сумари, 
ни средства по намена и структура, по подгрупи, групи, банки директивни и мето-
техничка структура на о- гранки и области долошки работи, пе-
бразепот Ин-4 — полуго- матење на обрасци 
дишиа 31.07 и 31.01 1970 

Сооирање, подго- х 
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, печа-
тење на обрасци, 
трошоци на инет-
руктажата и обра-
ботката 

х х 31.08 
28.02 

36 

СОК 
7 Податоци за обезбедува- Обезбедување на средства според Филијала на СОК контрола и об-

ње средства за инвести- инвестиционите програми и дого- работка на сумари. 
ции на образецот Ин-ОБ верените обврски 
— полугодишна 10.05 и 
ОХ.12 патење на обрасци тење на обрасци, 

трошоци на инст-
руктажата и обра-
ботката 

Собирање, подго-
товка на обработ-

директивни и мето- ката, обработка на 
долошки работи, пе- прашалници, печа-

х х 31.05 
20 12 

18 

Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Статистички извештај на 

крајот на училишната ра-
бота во 1968 69 учебна го-
дина за основните и сред-
ните училишта 

СТАТИСТИКА НА ШКОЛСТВОТО 

За крајот на училишната работа Основните и изработка на мето-
во • 1968/69 година средните учили- дологија, обработка 
училишта; оделенија; јазик на ко] шта (училишта н а сумари, публи-
се врши наставата; ученици по од- од I и И степен) кување на податоци 
деленија; ученици кои учат-стран-
ски јазици; успех на учениците по 
одделенија, струки и насоки; вонре-
дни ученици; успех на редовните и 
вонредните ученици на завршните 
испити по струки, отсеци, насоки 
и според полот; успех на учени-
ците според наставниот јазик; сти-
пендисти; наставници по видови 
на заснован работен однос; квали-
фикациона структура на настав-
ниот персонал; ученички кујни; 
заедници на образованието во чиј 
состав се наоѓа училиштето и да-
ли училиштето поднесува само-
стојна завршна сметка 

Печатење обрасци. О X X 15.10 
собирање, подгото-
вка на обработка-
та. обработка 
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7 20 9 

2 Статистички извештај иа За крајот на учебната 1968/69 го- Основните и 
крајот ма 1968/69 и на по- дина. — Успех на учениците на средните учили- дологија, обработка собирање, подгото-
четокот на 1С69/Г<0 учео- поправните и класните испити по шта (училишта н а сумари, публи- вка на обработка-
на година за основните и струки, отсеци и насоки; успех на од I и I I степен) кување на податоци та, обработка 

редовните и вонредните ученици 
на завршните испити по струки, 
отсеци и насоки; успех на учени-
ците спрема наставниот јазик 

средните училишта 

10 

Изработка на мето- Печатење обрасци, О х X 20.02 
1970 

11 

13 

12 

518 

О н 43 оз 
в 
89 

W -а о 

За почетокот па учебната 1969/70 
година училишта, одделенија, ст-
руки и отсеци к а ј стручните учи-
лишта; ученици по класови, за-
пишување на учениците по прет-
ходната училишна спрема, настав-
ници според видот на з а к о в а -
ниот работен однос 

Целодневен и продолжен Бројот на учениците во I—IV и 
престо,] па децата во ос- V—VIII одделение на основното у-
новните училишта во 
1968/69 учебна година 

05.11 
претход-
ни ре-

. зултати 

чилиште кои престојуваат во учи-
лиштето пред и по наставата до 
4 часа, 4—6, 6—8 и над 8 часови. 
Простории во кои престојуваат де-
цата, добивање на оброци, органи-
зирана помош во работата, настав-
ници кои учествуваат во редовна-
та настава и целодневпиот престој 
и наставници кои учествуваат са-
мо во целодневниот престој 

С и т е ОСНОВНИ Изработка на об- Печатење обрасци 
у ч и л и ш т а расци и упатства, собирање, обработ-

обработка на сума- ка 
ри, публикување на 
податоци 

О х х 30.10 19 48 
•ч 
31 
У) 
X 

О 
Ч 
X > 

а 
е 
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4 Годишен статистички из-
вештај за елементарно-
-основното образование на 
возрасните (ЕО ) 

Посетители кои завршиле елемен-
тарно-основно образование по гру-
пи на староста според претходната 
училишна подготовка, дејност и 
занимање 

Одделенија за 
елементарно — 
основно образо-
вание на 
возрасни 

Печатење обрасци, 
подготовка на об-
работка, обработка, 
публикување пода-
тоци 

5 Годишен статситички из- Вид на установата: самостојна или Сите видови ус- Обработка на сума-
вештај на установите за во состав; број на штитеници и де- танови за дневен 
дневен престој на деца ца кои не се примени поради по- престој на деца и 
(ДБ) полнетиот капацитет на установа- установи во 

та; штитеници под старателство; кои е органи-
штитеници чии мајки се запосле- зирана работа со 
ни; штитеници кои посетуваат у- деца спречени во 
нил иште; штитеници според полот психичкиот и ф и -
га годините на староста; штитеници зичкиот развој 
по време на престој во установата; 
исхрана; штитеници според пла-
ќањето на престојот во установа-

ри, публикување 
на податоци 

Дистрибуција, 
бирање 

х х 30 03 10 

Печатење обрасци, О X X 
собирање, подгото-
вка на обработка-
та, обработка 

76 

30.04 
1970 

12 132 

W -з 

а 
Ф « 
g 
Ѕ •о 



б Годишен статистички из-
вешта ј на детските јасли 
<ДЈ) 

7 Годишен статистички из-
вешта ј на установите за 
слободни активности на 
децата (СА) 

8 Годишен статистички из-
вештај на установите за 
сметување на деца и мла-
дина кои се школуваат 
вон од местото на живе -
ење на родителите — ста-
ратели (ШД) 

9 Годишен статистички из-
вешта ј на установите за 
воспитно запуштените де-
ца и младина (ВЗ) 

та; персоналот на установите спо-
ред стручноста; површина на про-
сториите на установите; број на 
штитениците по смени 

Самостојни установи или во сос-
тав; број на штитеници, деца кои 
не се примени во установата пора-
ди пополнетиот капацитет; штите-
ници под старателство; штитеници 
чии ма јки се запослени; површина 
на просториите на установите; 
штитеници според плаќањето на 
престојот во установата; персонал 
на установите според стручноста 
Вид на установата: самостојна или 
во состав; просечен број на деца 
кои дневно се собираат во устано-
вата; секции и членови на секци-
ите по видовите активности; персо-
нал на установата според струч-
носта; површина на просториите 
и игралиштата 
Вид на установата: самостојна или 
во состав; лица кои не се примени 
во установата поради исполнети-
от капацитет; ученици сместени по 
одлука на судот; ученици-студен-
ти според плаќањето на престојот 
во установата; ученици-студенти 
според школата што ја посетуваат 
и според полот; персонал на уста-
новите според стручноста; повр-
шина на просториите на устано-
вите 
Вид на установата: самостојна или 
во состав, установи кои вршат 
ф у н к ц и ј а на дисциплински цен-
тар; број на штитеници кои по-
минале низ дисциплински центар; 
деца кои не се примени поради 
пополнетиот капацитет на устано-
вата; штитеници под старателство; 
штитеници кои се стручно оспосо-
бени во извештајниот период; 
штитеници според годините на 
староста и полот: штитеници спо-
ред училиштето што го посетува-
ат; штитеници според родителите 
според полот; штитеници според 
одлуката за прием во установата 
и според полот, штитеници упате-

Детските јасли — Обработка на сума-
с а м о с т о ј н и и в о ' ^ и , публикување 
состав на други н а податоци 
установи 

Сите видови ус- Обработка на сума-
танови за слобод- Ри» публикување 
ни активности на н а податоци 
децата 

С и т е ВИДОВИ у с - Обработка на сума-
танови за сме- Рн> публикување 
стување на деца н а податоци 
и младина што се 
школуваат вон од 
местото на ж и в е -
ење на родите-
лите — старате-
лите 

Сите видови ус- Обработка на сума-
танови за воспит- Ри> публикување 
но запуштените н а податоци 
деца и младина 

Печатење обрасци, О х X 30.04 
собирање, подгото- 1970 
вка на обработка-
та, обработка 

12 21 

Печатење обрасци, О х X 30.04 
собирање, лодгото- 1970 
вка на обработка-
та, обработка 

Печатење обрасци, О х х 30.04 
собирање, подгото- 1970 
вка на обработка-
та, обработка 

16 124 

43 

Печатење обрасци, О х X 30.04 
собирање, подгото- 1970 
вка на обработка-
та, обработка 

28 
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ни оД установата во извештајниот 
период; штитеници според должи-
ната на престојот во установата, 
според полот и редот на приемот 
во установата: персонал на устано-
вите според стручноста; простори-
ите на установите 

Назив и место на школата, оддел е- Вишите школи, Изработка на мето- Печатење обрасци, 
а ија, наставни единици и центри високите школи, дологија, обработка собирање, обработ-
за вонредно студирање, организа- факултетите и у- н а сумари, публику- ка 
циона структура, степен на наста- метничките ака- вање на податоци 
вата траење на студиите вонредно демии 
студирање. Услови за запишува-
ње во I година студии во 1968/69 
учебна година 

11 Пријавен лист за студен- Назив и место на школата, отсек, Студенти на ви- Обработкана сума-Печатење обрасци, 
ти — запишување во зим- група пол, начин на студирање, ша школа, Б И С О - Ри- публикување на собирање, п о д р -
скиот семестар на 1969 70 година на запишување на I година ка школа, ф а - податоци товка на обработ-

ката, обработката 
»а претходни изве-
штаи за запишува-
ње на студентите 
врз база на кон-
тролници 

10 Извештај за организацио-
ната струк:ура на високо-
школскпте установи 
(ШЗ-21) за 1969/70 учеб-
на година 

учебна година (ШВ-20) студии и години на студии, прет- култети и умет-
ходна училишна подготовка, на- нинка академија 
родност, социоекономска структу-
ра, постојан престој-општина, сти-
пендисти, износ на стипендија 

13 Статистички лист за ма- Назив и место на школата, пол, Високите школи, 
гистри — специјалисти — народност, години на староста, за- факултетите и у-
годишно (ШВ-80) во 1969 нишање, претходна завршена шко- метничките ака-
годииа ла, должина HP траење на студи- демии 

ите, научна област на магистер-
ската работа, стипендисти, давани 
на стипендии 

14 Статистички извештај за Назив и место на школата, науч- Високите школи, 
доктори на науки — го- на област на магистерската ра- факултетите 

бота, научна област на докторска-
та дисертација, години на староста 
запослување, место на постојан 
престој — република 

дишно (ШБ-70) во 1969 го-
дина 

Обработка на сума- Печатење обрасци, 
ри, публикувале на собирање, подго-
податоци товка на обработ-

ката, обработка 

Печатење обрасци, 
Обработка на сума- собирање, подго-
р у публикување на товка на обработ-
лодатоци ката, обработка 

15 Кредитирање на студенти Број на студенти на кои им е одо- Управите на фон- Изработка на мето- Собирање, контрола 
брен кредит, вид на школата, го- ловите за креди- дологија, печатење на прашалници 
дина на студиите, височина на тирање на сту- обрасци, обработка 
кредитот и давател на кредитот дентите и публикување 

10 11 12 

15.01 
1970 

10 17 

22 01 
1970 

55 426 

12 Статистички извештај за Назив и место на школата, отсек, Вишите школи, Изработка на мето- Печатење обрасци 
дипломираните студенти група, специјализација, пол, начин високите школи дологија, обработка собирала, подго-
(ШВ-5М во 1Ѕ69 година на студирање, должина на трае- факултетите и у- н а сумари, публи- товка на обработ-
(собирање месечно) ње на студиите, народност, посто- метничките ака- кување на пода- ката, обработка 

јано место на престој — социјал, демии тоци 
репуб., социоекономска структура 

х х 20.02 
25.07 
1970 

20.02 
1970 

36 148 

18 

- X X 31 07 
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12 
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СТАТИСТИКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Годишен извештај на на- Научноистражувачки организации, Научноистражу-

учноистражувачките 
ганизации (НИО) 

ор- сардостојни и во' состав на акаде-
мии на науките и високошколски-
те установи; област и гранка на 
истражувачката дејност; истражу-
вачи, стручни и технички кадри 
според школската подготовка, ста-
роста, според видот на з а л о ж у в а -
њето, стипендиране, потреби од 
кадри, финансирање 

ганките органи-
зации и истра-
жувачките еди-
ници на акаде-
миите на науките 
и високошколски 
установи 

Печатење обрасци 
и упатства и обра-
ботка на прашал-
ници 

Собирање 
трола на 
ници 

и кон- - х X 30.06 
прашал-

92 52 

СТАТИСТИКА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Годишен извештај за ра- Број на универзитети, јазици на Сите народни и Обработка на сума- Печатење обрасци, о15) х х 10.02 

ботата на народните и ра- кои работат, универзитети кои во работнички уни- ИР» публикување на собирање и подго- 1970 
ботничките универзитети својот состав имаат центри, катед- верзитети податоци товка на обработ-
(НУ-1) — 1963/69 сезонска ри, трибини; семинари и курсови ката, обработка 
година по видови, посетители по соц. со-

став и школска подготовка, јавни 
предавања и посетители, други ак-
тивности, персонал 

29 124 

2 Годишен извештај на про-
фесионалните и експери-
менталните театри (КУ-
-1а) — 1963/69 сезонска 
година 

3 Годишен извештај за ра-
ботата на аматерските те-
атри (АП-1) — 1968/69 се-
зонска година 

Број на театри, состав, јазик на кој Сите професио- Обработка на су-
даваат претстави, изведени дела по нални и експери- мари, публикување 
потекло, прикажани претстави и ментални театри Н2 податоци 
посетители во седиштето и на гос-
тувања 

Број на театрите, јазик на кој ги Сите аматерски Обработка на су-
даваат претставите, изведени дела, театри самостојни мари, публикување 
претстави и посетители, членови: и КУД за театри- н а податоци 
активни, професионалци, помошни, те што работат во 
Учество на театрите на гостувања нивниот состав 
и фестивали 

4 Годишен извештај за ра- Број на театрите, јазик на кој ра- Сите самостојни 
ботата на детските театри ботат театрите, изведени дела, пре- детски театри 
ДП-1) — 1968/69 сезонска тстави и посетители, потекло на 
година делата, гостувања во земјата и во 

странство, персонал (возрасни, де-
ца, деца постојано врзани за теата-
рот) 

Обработка на су-
мари и елиминира-
ње на повторување 
изведени дела, пуб-
ликување на пода-
тоци 

Печатење обрасци, - х X 14.01 
собирање, подго- 1970 
товка на обработ-
ката, обработка 

Печатење обрасци, О15) X X 17.11 
собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка 

Печатење обрасци, О15) X X 25.11 
собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка 

17 47 

2 41 

i 16 

15) Резултати на обработка за поважните градови. 
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5 Годишен извештај на ан-
самблите за народни игри 
(КУ-3) — 1968/69 сезонска 
година 

Приредби (уметнички концерти) во 
земјата и во странство и реализи-
рани посети. Персонал по видот на 
работниот однос и уметничкиот со-
став 

Ансамблите за 
народни игри кои 
работат како про-
фесионални уста-
нови 

Печатење обрасци, 
подготовка ма об-
работка, обработка, 
публикување на 
податоци 

Собирање - х х 10.12 1 7 

Филхармонии и професи- Број на установи, концерти и посе- Филхармониите и. Обработка на су- Печатење обрасци, 
онални ооркестри (ФО-1) тители (во земјата и во странство) професионалните мари- публикување собирање, подго-
— 1968/69 сезонска годи- оркестри — само- товка на обработ-
ка стој ни каТа» обработка 

х х 05.11 X 15 

7 Годишен извештај за ра- Радио и ТВ станици, технички ка -
дио-дифуз.-и:те установи 
(радио-1 и ТВ-1) — 1968 
година 

рактеристики (бранови подрачја на левизиски ста-
нон се емитира програмата, радио ници 
и телевизиски предаватели и нив-
ната сила), емисии на радио и ТВ 
програми по видови и запослен 
персонал, остварени приходи. Р а -
дио и ТВ претплатници 

Сите р а д и о и т е - Подготовка на об- Печатење обрасци, Q15) X X 15.04 
работка, обработка, собирање и кон-
публикување на трола 
податоци 

19 28 

8 Годишен извештај на ки-
ната (Кино-1) — 1968 го-
дина 

9 Годишен извештај за про-
изводството на долгомет-
ражни и краткометражни 
филмови (кино-2, 2а и 26) 
1968 година 

Кина според организациониот сос-
тав, техниката на прикажување на 
филмови и интензитетот на рабо-
тата, седишта во кино-салите, при-
кажани претстави и посетители на 
домашни и странски филмови. 
Приходи според изворите и трошо-
ци на работењето според видот 
Филмови според називот, видот, 
должината во метри, техниката на 
снимањето и датумот на производ-
ството 

П о с т о ј а н и т е КИ- Обработка на су- Печатење обрасци, Q15) х X 15.05 
на, л е т н и т е ки- мари, публикување собирање, подго-
н о б а в ч и И пату- н а податоци товка на обработ-
вачките кина ката, обработка 

С и т е , п р е т п р и ј а - Подготовка на об- Печатење обрасци и - х X 10.03 
т и ј а з а п р о и з в о д - работката, обработ- собирање 
ство (снимање) на ка> публикување на 
филмови податоци 

11 308 

1 11 

10 Годишен извештај за из-
возот на домашни долго-

Извезени филмови според видот, Деловното здру- печатење обрасци, Собирање 
мегражата (играни, документарни жение „Југосла- подготовка на об-

х х 01.04 I 8 

метражни и краткометра- и ел.), техниката на снимањето по вија филм" и 
ж н и филмови (Кино-3 и земјите во кои се извезени филмо- претпријатијата 
За) — 1968 година вите за производство податоци 

и изнајмување на 
филмови 

работката, обрабрт-
ка, публикување на 

11 Годишен извештај за у- Увезени долгометражни и кратко- Деловното здру- Печатење обрасци-
возот на долгометражни метражни филмови според земјите жение „Југосла- подготовка на обра-
и краткометражни ф и л - на потеклото, жанрот и техниката вија филм" и реп. вотката, обработка, 
мови (Кино-4, 4а и 46) — на снимањето претпријатие за публикување на 
1968 дистрибуција на податоци 

филмови 

Собирање - х х 20.04 2 9 
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12 Годишен извештај за фи- Филмови што се на репертоарот Републичките печатење обрасци, собирање 
лмовите во промет (Ки- на кината, според земјите на по- претпријатија за подготовка на обра-
н о г ) — 1968 теклото и СР во кои се прикажу- дистрибуција на вотката, обработка 

вани филмови публикување на 
податоци 

х х 30.04 

13 Извештај на научните, 
стручните и народните 
библиотеки (Биб-1) — 1968 

Сите научни, 
стручни и народ-
ни библиотеки 

14 Извештај на музеите, га-
лериите и збирките 
(КУ-4) — 1968. (Податоци-
те се собираат секоја тре-
та година) 

15 Извештај на основните 
организации за физичка 
култура (ФК-1, 2 и 3) — 
— 1968 (Податоците се со-
бираат секоја трета годи-
на) 

16 Годишен извештај — ста-
тистички лист за книги и 
брошури (ШТ-1) 

Сите музеи и му-
зејски збирки 

17 Годишен извештај — ста-
тистички лист за весници 
— листови (ШТ-2) 

Библиотеки според видот, органи-
зациониот состав, годината на ос-
новањето, кои имаат читална, под-
вижна книжница, библиотечен 
фонд обработен и необработен, 
принови на книжниот фонд, чи-
татели во библиотеката и вон од 
библиотеката, книги, весници и 
списанија издадени на читање, 
персонал и расходи 
Музеи, галерии и сомостојни збир-
ки според видот и годината на ос-
новањето, инвентарисани и изло-
жени предмети според збирките, 
неинвентарисани предмети, број на 
посетителите,^персонал, простории, 
приходи и расходи, дали музејот 
има во составот фототека, дискоте-

ка, архивалии 
Број на основните организации, 
вкупно членови и активни членови 
по гранки на физичката култура; 
активни членови според полот, со-
цио-економските групи, возра-
ста; функционери и стручни кад-
ри, натпревари, приходи и расхо-
ди на основните организации 

Број на книги и брошури, дали де- Југословенскиот 
лото е домашно — странско, јазик библиографски 
на изданието, јазик на преводот, институт 
јазик на оригиналот, вид на дело-
то, област, авторски табаци, тираж, 
број на свеските — томовите, мес-
то на издавачот. Дела издадени во 
копродукција со странство. Преве-
дени книги од јазиците на народи-
те на Југославија на јазиците на 
народностите на Југославија 

Број на весници, периодика на из- Југословенскиот 
легување, број на излезени брое- библиографски 
ви, јазик на излегувањето, намена- институт 
-содржина на весникот, локални 
весници, место на издавачот, вку-
пен и просечен тираж во илјади. 

. Обработка на су- Печатење обрасци, О X X 01.06 
мари, публикување собирање, подго-
на податоци товка на обработ-

ката, обработка 

2 33 

11 135 

Основните орга-
низации за фи-
зичка култура 
по гранки 

Обработка на су- Печатење обрасци, - х X 20.05 
мари, публикување собирање, подго-
ра податоци товка на обработ-

ката, обработка 

Обработка на су- Печатење обрасци, О X X 30.05 
мари. публикување собирање, подго-
на податоци товка на обработ-

ката, обработка 

1 26 

5 198 

Печатење обрасци, 
собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка 
публикување на 
податоци 

- - х 25.05 
1970 

23 — 

Печатење обрасци, 
собирање, подготов-
ка на обработката, 
обработка, публи-
кување на подато-
ци 

- - х 25.05 
1970 

13 — 



7 8 9 12 11 12 

18 Годишен извештај — ста- Број на списанија, периодика на Југословенскиот 
тистички лист 
нија (ШТ-3) 

19 Извештај за архивите 
(Податоците ќе се собираат 
тригодишно) 

а списа- излегување, број на излезени бро- библиографски 
сви, јазикот на излегувањето, об- институт 
ласт (по МДЦ), намена-содржина, 
место на излегување, вкупен и 
просечен тираж во илјади 
Број и вид на архивите, архивска Сите архиви 
граѓа (подредена и неподредена) и 
корисници на архивската граѓа 

Печатење обрасци, 
собирање, подготов-
ка на обработката, 
обработка, публи-
кување 

Обработка на су-
шари, публикување 
на податоци 

Печатење 
собирање, 
товка на 

обрасци, 
подго-
обработ-

О х х 

25.05 
1970 

15.04 
1970 

ката, обработка 

Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Месечен извештај за ос-

тварените приходи и из-
вршените расходи на 
фондовите на здравстве-
ното осигурување 

2 Месечен извештај за ос-
тварените приходи и из-
вршените расходи на 
фондовите на инвалид-
ското и пензиското осигу-
рување 

3 Тримесечен извештај за 
приходите и расходите на 
фондовите на основното 
и проширеното здравстве-
но осигурување на земјо-
делците 

4 Тримесечни извештај за 
приходите и расходите на 
фондовите за задолжи-
телно здравствено реоси-

гурување 
5 Бруто биланс па придоне-

сите за социјално осигу-
рување за 1983 и раздоб-
ја на периодичните прес-
метки за 1969 година 

6 Бруто биланс на фондо-
вите за здравствено оси-
гурување на комуналнр!-
те заедници за 1968 и 
раздобја на периодичните 
пресметки па 1969 година 

СТАТИСТИКА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Приходи и расходи на фондовите Комуналниот Обработка 
според видовите и резултатите на завод за социјал- мари 
работењето по заедници но осигурување 

Приходи и расходи на фондовите Комуналниот 
по видови завод за социјал-

но осигурување 

Приходи и расходи на фондовите Комуналниот 
по видови 

Обработка 
мари 

на су-

па су-

Собирање и обра- х х х 
ботка 

30. МЕС. 

Собирање 
ботка 

и обра- - х X 30. МЕС. 

Обработка на су- Собирање и обра- х X X 

Приходи и расходи по видови 

завод за социјал- мари 
но осигурување 

Републичкиот Обработка на су-
завод за социјал- мари 
но осигурување 

ботка 

Собирање 
ботка 

и обра- X X 

30.04 
30.07 
30.10 
30.03 

30.04 
30.07 
30.10 
30.03 

Податоци според структурата на Комуналниот за- Обработка на су- Собирање и обра- х16) х х 
контниот план на заедниците на вод за социјално м а Р и ботка 
социјалното осигурување осигурување 

Податоци според структурата на Комуналниот за - Обработка на су- Собирање и обра- х
16) х х 

контниот план за фондовите на з. вод за социјално мари ботка 
о. на работниците, фондовите на осигурување 
проширеното з. о. на работниците, 
фондовите на основното з. о. на зе-
мјоделците и фондовите на про-
ширеното з. о, на земјоделците 

3 19 

7 271 

7 271 

6 253 

2 67 

3 168 

3 340 

Резултати само за територијата на комуналната заедница 



7 Бруто биланс на фондо-
вите за здравствено рео-
сигурување за 1968 и раз-
добјата на периодичните 
пресметки за 1969 година 

Податоци според 
контниот план 

структурата на Републичкиот 
завод за социјал-
но осигурување 

Обработка 
мари 

су- Собирање и 
ботка 

7 8 9 

оора- - х X 

10 11 12 

8 Бруто биланс на фондо- Податоци според структурата на Комуналниот за- Обработка 
вите на инвалидското и контниот план вод за социјално мари 
прензиското осигурување осигурување 
за 1968 и раздобја на пе-
риодичните пресметки за 
1969 година 

су- Собирање и обра-
ботка 

- X X 

67 1 

340 

W н о 
в ѕ и 

за <т> И о 
И 13 ѕ 

9 Бруто биланс на фондо- Податоци според структурата на Комуналниот од- Обработка на су- собирање и обра-
вите за станбени потреби контниот план носно републич- мари ботка 
на пензионерите за 1968 и киот завод за со-
раздобја на периодичните ци ја лио осигуру-
пресметки за 1969 година вање 

10 Полугодишен извештај за 
вложените средства на 
фондовите на социјалното 
осигурување 

Вложени средства според годините 
и начинот на вложувањето 

Комуналниот за -
вод за социјално 
осигурување; ре-
публичкиот завод 
за социјалното 
осигурување 

Обработка 
мари 

на су- Собирање и обра-х
16) х х 30.07 

ботка 30.03 

2 41 

1 35 

11 Бруто биланс на комуна- Податоци според структурата на Комуналниот за - Обработка на су-
лните и републичките за - контниот план на заводот за соци-
води за социјално осигу- јално осигурување 
рување за 1968 и раздобја 
на периодичните прес-
метки за 1969 година 

вод за социјално мари 
осигурување; ре-
публичкиот завод 
за социјално 
осигурување 

Собирање и обра- х X X 
ботка 

3 245 

О 
<< 

СП га 
х 
£=Ј 
Ѕ 
о 
ч 
X > 

о 
е 
"0 

12 Месечен извештај за ак- Состојба и движење на активните Комуналниот за - обработка на су-
тивните осигуреници и осигуреници според дејностите и вод за социјално мари 
лицата привремено вон полот, бројна состојба на лицата осигурување 
работен однос вон работен однос што имаат право 

на здравствено осигурување 

13 Месечен извештај за при- Случаи и денови според причината 
времената неспособност — на неспособноста и полот 
спреченост за работа на 
осигуреници според полот 

14 Месечен извештај за при-
времената неспособност — 
спреченост за работа на 
осигуреници според деј -
ностите 

Случаи и денови според причината 
на неспособноста и дејностите 

Комуналниот за - Обработка на су-
вод за социјално мари 
осигурување 

Комуналниот за - Обработка на су-
во д за социјално мари 
осигурување 

Собирање и обра- х х х 30. МЕС. 25 1902 
ботка 

Собирање и обра- х X X 30. МЕС. 3 828 
ботка 

Собирање и обра- х х х 35 д а н а 32 2152 
ботка по исте-

ку из-
в е ш т а ј -
ног ме-
сеца 

W -о е 

О ч 13 Сз X оз 
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15 Тримесечен извештај за Случаи и денови на болничко ле- Комуналниот за- Обработка на су- собирање и обра- х х х 
користењето на здравстве- кување, број на издадени лекови, вод за социјално мг<ри ботка 
на заштита и други пра- број на патувања поради користе- осигурување 
ва од здравственото оси- ње на здравствена заштита, надо-
гурување местоци за опрема на дете, погреб-

ни трошоци и посмртни помошти 

16 Тримесечен извештај за Повредени лица според дејностите Комуналниот за- Обработка на 
несреќите при работата и полот, смртни случаи вод за социјално мари 

осигурување 

су- Собирање и обра- х1Т) X X 
ботка 

10 

30.04 
30.07 
30.10 
30.03 

30.04 
30.07 
30.10 
30.03 

11 12 

1 415 

1 79 

О 
•а & 
х 

И 
© 

17 Годишен извештај за не-
среќите при работата 

Комуналниот за- Обработка 
вод за социјално мари 
осигурување 

су- Собирање 
ботка 

и обра- - х X 30.05 Повредени лица според дејностите, 
местото каде се случила несреќата, 
начинот на настанувањето на не-
среќата, материјалниот причини-
тел, природата на повредата, при-
чината на несреќата; несреќи спо-
ред местото, дејностите и бројот на 
повредените лица 

18 Полугодишен извештај за Бројна состојба и движење на ин- Комуналниот за- обработка на су- собирање . и обра-х 1 7 )хх 30 07 
инвалидите на трудот што валидите на трудот вод за социјално чари ботка 10.02 
имаат право на професи- осигурување 
онална рехабилитација и 
запослување 

19 Годишен извештај за ин- Инвалидми на трудот според полот, Комуналниот за- Обработка на су- собирање и обра- х17} х х 30.03 
валидите на трудот што годините на возраста, стручното об- вод за социјално мари ботка 
чекаат на професионална разование, причината за инвалид- осигурување 
рехабилитација и запос- ност 
лување 

6 396 

1 79 

2 123 

О 
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8 
и 
ѕ 
о 
и 
и > 
о 
е 
-е 

20 Месечен извештај за ко- Корисници според видовите на да- Комуналниот за- Обработка на су- Собирање и обра- х17) х х 30. МЕС. 
рисниците на давањата вања, состојба, прираст и отпаѓање вод за социјално мари ботка 
врз основа на инвалид- на корисниците осигурување 
еко и пензиско осигуру-
вање 

21 Годишен извештај за ко- Корисници според стажот, основот Комуналниот за- Обработка на су- собирање и обра-
рисниците на инвалидски -и износот на пензиските примања, вод за социјално м а Р и ботка 
пензии на кои во текот дејноста и годините на возраста, осигурување 
на годината првпат им е причината на инвалидноста и ди-
установено правото јагнозата на болеста; корисници на 

заштитен додаток 

22 Годишен извештај за ко- Корисници според стажот, основот Комуналниот за- обработка на су- собирање и обра-
рисниците на старосна и износот на пензиските примања, вод за социјално мари ботка 
пензија на кои во текот дејноста и годините на возраста: осигурување 
на годината првпат им е корисници на заштитен додаток 
установено правото 

1Г) Резултати само за територијата на комуналниот завод. 

х х 30.03 

- х х 30.03 

6 410 

4 164 

4 164 

W е о •и х ѕ а 

3=1 о W го 
го 
3 
о» 09 
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23 Годишен извештај за ко-
рисниците на семејна пен-
зија на кои во текот на 
годината првпат им е у-
становеко правото 

24 Годишен извештај за ко-
рисниците на инвалидни-
на на кои во текот на го-
дината првпат им е уста-
новено правото 

25 Полугодишни извештај за 
решавање на предметите 
во комуналните и репуб-
личките заводи за соци-
јално осигурување 

26 Годишен извештај по ко-
мунални заедници и оп-
штини 

Корисници според основот и изно- Комуналниот за- Обработка на су- Собирање и 
сот на пензиските примања, број на вод за социјално мари ботка 
корисници на семејна пензија; ко- осигурување 
рисници на заштитен додаток 

Категорија на осигурениците, из- Комуналниот за- Обработка 
нос на инвалиднина та, причина пн вод за социјално мари 
телесното оштетување и степен на осигурување 
телесното оштетување 

су- Собирање 
ботка 

Број на примени и решени пред-
мети. траење на постапката, број 
на пресуди и решенија по жалби 

Комуналниот за- Обработка 
вод за социјално мари 
осигурување: ре-
публичкиот завод 
за социјално оси-
гурување 

Основни податоци за корисниците Комуналниот за- Обработка 
и користењето правото по комунал- вод за социјално мари 
ни заедници на социјалното оси- осигурување 
турување и општини 

на ет-

на су-

обрз- - х х 30.03 

и обра- - х х 30.03 

Собирање и 
ботка 

обра- х17) X X 30.07 
30.01 

Собирање и обра-
ботка 

х х х 30.06 

11 12 

3 70 

1 73 

3 122 

6 227 

Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Годишен статистички из-

вештај за корисниците и 
формите на социјалната 
заштита (СЗ-1) 

СТАТИСТИКА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Состојба и движење на корис- Центрите за со- Обработка на су-
ш н и т е на социјална заштита цијална работа, мари. публикување 

односно служба- н а податоци според категориите на корисни- ' ^ ^ п и ^ л ^ т и а 
та за социјална 

ците и тоа: деца лишени од нор- з а ш т и т а На соб-
ама лен семеен живот; деца по- ранието на оп-
пречени во психичкиот и ф и - штипа 
зичкиот развиток; возрасни со-
цијално загрозени лица; воз-
расни инвалидни лица; граѓан-
ски жртви на војната; членови 
на семејства на кадровци и ли* 
ца со асоцијално однесување. 

Печатење обрасци, О X X 30.04 
собирање, подго- 1970 
товка на обработ-
ката, обработка 

22 114 

Форми на социјална заштита 
спроведени во текот на година-
та според категориите на корис-
ниците, и тоа: старателство; по-
својување; ограничување на 
родителското право; спроведени 
мерки спрема малолетниците: 
а) засилен надзор: од страна на 



1 2 3 4 8 * 7 8 9 10 11 12 J ? —-— , чЗ 

родителите, во друго семејство, 
од органите на старателството; 
б) упатуваше: во дисциплински 
центар, во општа воспитна уста-
нова, во специјална воспитна у -
станова, во установа за дефект-
ни малолетници; материјална 
помош за школување; помош во 
запослување; сместување: во 
социјални и други установи и 
други семејства; упатување: на 
школување, на рехабилитација, 
на летување и закрепнување, на 
користење на здравствена з аш-
тита; парични помошти по-
стојани и еднократни; помошти 
во натура; обезбедување нега во 
станот; други стручни услуги на 
социјална заштита. 

3. Категории на корисници на со-
цијална заштита според полот и 
годините на староста 

4. Категорија на децата спо-
ред годините на староста 

2 Годишен статистички из- Вид на установата: самостојна или Сите видови ус- Обработка на сума- Печатење обрасци. О х х 30 04 
вештај на установите за во состав; деца одбиени поради по- танови за сме- е>и- публикување на собирање, подго- 1970 
сместување на деца ли- полнет капацитет на установата, стување на деца податоците товка на обработ-
шени од родителски гри- штитеници под старателство; шти- лишени од роди- ката, обработка 
ж и (C3-2Q) теници сместени по одлука на су- телски грижи 

дот; штитеници според годините на 
староста и полот; штитеници спо-
ред родителите, штитеници според 
плаќањето на престојот во уста-
новата; штитеници според школу-
вањето. Персонал на установите 
според етру ките; површина на про-
сториите на установите 

16 20 

3 Годишен статистички из- Вид на установата: самостојна или Сите видови ус- Обработка на су- печатење обрасци, О х х 30.04 
вештај на установите за во состав; деца одбиени поради по- танови за згри- мари, публикување собирање, подго- 1«70 
згрижување на потешко полнет капацитет на установата; жување на по- н а податоци товка на обработ-
инвалидни деца (СЗ-ЗО) штитеници под старателство; деца тешко инвалидни ката, обработка 

на социјални осигуреници; штите- деца 
ници 

12 



1 2 
3 4 

што одат на училиште; штитеници 
што стручно се оспособуваат; шти-
теници според родителите; штите-
ници според плаќањето на престо-
јот во установата; персонал на ус-
тановите според струките; површи-
на на просториите на установите 

4 Годишен статистички из- Вид на установата: самостојна или Сите видови ус 
вештај на установите за во состав; одбиени барања: а) за 
професионална рехабили- професионална рехабилитација, б) 
тадија (СЗ-40) за запослување; инвалиди со пот-

полно сместување; запослени инва-
лиди и рехабилитанти според ви-
дот на инвалидитетот и правниот 
основ; запослени инвалиди и ре-
хабилитанти според причината за 
користење на установата и според 
дејноста; рехабилитанти според 
плаќањето на престојот во уста-
новата; оспособени рехабилитанти 
во извештајниот период според по-
лот и заложувањето; персонал на 
установата според стручноста и ин-
валидноста; погони според дејно-
стите 

танови за профе 
сионална рехаби 
литација 

5 Годишен статистички из- Вид на установата: самостојна или Прифатилишта 
вештај за прифатилишта- во состав; лица што не се примени за возрасни 
та за возрасни (СЗ-51) поради пополнет капацитет на ус-

тановата; штитеници според при-
чината за прием во установата; 
штитеници што во извештајниот 
период се упатени од установата; 
персонал на установите според 
стручноста 

6 Годишен статистички из- Вид на установата: самостојна или Сите видови ус 
вештај на установите за во состав; лица што не се примени танови за смес 
сместување и згрижување поради пополнет капацитет на ус- тување и згри 
на возрасни лица (СЗ-52) тановата; штитеници според при- жување на воз 

чината за прием во установата; расните лица 
штитеници според плаќањето на 
престојот во установата; персонал 
на установите според стручноста; 
површина на просториите на уста-
новите 

5 в 3 8 9 10 11 12 

Обработка на су- Печатење обрасци, О X X 30.04 10 26 
мари, публикување собирање, подго- 1970 
на податоци товка на обработ-

ката, обработка 

Обработка на су- Печатење обрасци, О X X 30.04 11 18 
мари, публикување собирање, подго- 1970 
на податоци товка на обработ-

ката, обработка 

Обработка на су- Печатење обрасци, О X X 30.04 3 28 
мари, публикување собирање, подго- 1970 
на податоци товка на обработ-

ката, обработка 
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Годишен статистички из-
вештај на центрите за со-
цијална работа (СЗ-61) 

8 Статистички извештај за 
додатокот на деца (ДД) 

Година на основањето на центарот; 
општини што ги покрива центарот 
(за меѓуопштински центри); служ-
би што ги има центарот; функци-
ја на органите за старателство и 
други функции што ги врши цен-
тарот; установи врз кои центарот 
врши стручен надзор по видови; 
персонал на установите според 

стручноста 

По општините: број на корисници-
те на додатокот на деца и број на 
децата за кои се прима додаток на 
деца според групите корисници и 
тоа: запослени лица, уживатели на 
инвалиднини и пензии и други 

Општинските и 
меѓуопштин-
ските центри за 
социјална работа 

Републичките 
заводи за соци-
јално осигурува-
ње 

Обработка на су-
маран публикување 
на податоци 

Печатење обрасци, 
собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка 

О х х 30.04 
1970 

6 26 

Обработка на су-
мари, публикување 
на податоци 

Печатење обрасци, О X X 30.04 
собирање, подго- 1970 
товка на обработ-
ката, обработка 

10 28 

СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВОТО НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВО 
Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Извештај за организаци- Податоци за мрежата Иа здрав- Сите здравствени Собирање, средува- Сите здравствени х х х 01.04 

оната структура, кадрите ствените установи, кадрите и капа- установи 
и опременоста на здрав- цитетот според организационите е -
ствените установи диници. Податоци за опременоста 

на здравствените установи 

ње и обработка на центри: собирање, 
сумари за СФРЈ средување, обра-

ботка и доставува-
ње на извештаи 

113 676 

2 Извештаи за работата на Податоци за медицинските кадри Сите здравствени обработка на су-
службите на здравстве- според профилите на запослените установни посеб- мари за С Ф Р Ј 
ните установи во соодветната служба, бројот на но за секоја 

организационите единици, посетите служба 
к а ј лекари и други медицински ра-
ботници и категории здравствени 
осигурувања на лица што ја по-
сетиле здравствената установа 

3 Извештаи за заболувања Податоци за заболувања и состојби Сите здравствени Обработка на су-
и состојби утврдени во утврдени во службите на општата установи мари за С Ф Р Ј 
службата на општата пра- практика и специјалните служби, 
ктика и специј. служба во медицината на трудот и диспан-
на амбулантно-поликл. у - зерските служби к а ј оние лица 
станови, во службата на што им се обрнале на здравствени-
медицината на трудот и те установи за давање здравствена 
дисп. служби заштита 

4 Евиденција на здравстве- Податоци за здравствените работ- Сите здравствени Обработка на су-
ните работници ници според профилот, специјално- установи и секој мари за С Ф Р Ј 

ста, годините на старост, видот на поединец кој вр-
установите каде што работат, спо- ши приватна 
ред договорниот работен однос и пракса 
вршењето на приватната практика-

Сите здравствени х X X 01.05 
центри: собирање, 
средување, обра-
ботка и доставува-
ње на извештаи 

157 2 210 

Сите здравствени 
центри: собирање, 
средување, обработ-
ка и доставување 
на извештаи 

Сите здравствени 
центри: собирање, 
обработка и доста-
вување на извеш-
таи 

X X X 01.05 

х х х 31.12 

88 2 206 

13 594 
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5 Болесничко-статистичко 
ливче 

Податоци за лицата што се лекува- Сите болнички у - Обработка на 
ни во стационарните здравствени станови и стацио- мари за С Ф Р Ј 
установи: пол. старост, занимање, нари 
категорија на здравственото оси-
гурување, дијагнозата и должината 
на лекување. За умрените и дијаг-
нозата на причината за смртта 

су- Сите здравствени 
центри: собирање, 
средување, обра-
ботка во републич-
ки завод за здрав-
ствена заштита и 
доставување на из-
вештаи 

X X X 31.12 

11 12 

115 2138 

6 Картон на повредениот Податоци за повредите за лицата 
кои се лекувани во стационарните 
здравствени установи: пол, старост, 
занимање, категорија на здравстве-
ното осигурување, време на повре-
дата, дијагноза и вид на повредата 
(на работа, вон од работа) 

Сите болнички у-
станови и стацио-
нари 

обработка на су-
мари за СФРЈ 

Сите здравствени 
центри: собирање, 
средување, обработ-
ка во републички-
от завод за здрав-
ствена заштита и 
доставување на из-
вештаи 

X X X 31.12 59 562 

1 Пријава на раѓање Податоци за родилката, раѓањето Сите болнички и обработка на 
и новороденчето. Податоци за за - вонболнички по- М АРИ за С Ф Р Ј 
болувањето на родилката и ново- родилишта 
роденчето и состојбата при попи-
сот. За умрена родилка и новоро-
денче податоци за причината на 
смртта 

су- Сите здравствени 
центри: собирање, 
средување, обра-
ботка во репуб. за-
вод за здрав, заш-
тита и доставување 
на извештаи 

X X X 31.12 79 665 

8 Пријава на фетална смрт Податоци за поранешните бреме- Сите здравствени обработка на 
ности и помешувања, за видот на установи во кои мари за С Ф Р Ј 
сегашното пометнување, компли- се врши- прекин 
кациите, исходот и бројот на живи на бременост 
деца 

су- Сите здравствени 
центри: собирање, 
средување, обработ-
ка- во републички-
от завод за здрав-
ствена заштита и 
доставување на из-
вештаи 

X X X 31.12 31 472 

9 Лист на рехабилитацијата Податоци за лицата кои биле на Сите здравствени Обработка на 
рехабилитација во здравствените установи за ре- мари за С Ф Р Ј 
установи: пол, брачна состојба, ра - хабилитација 
бота што ја вршат, шифра на сто-
панската дејност, категорија на 
здравственото осигурување, боле-
сти и состојби поради кои се вр-
ши рехабилитацијата, траење и 
исход на рехабилитацијата 

су- Сите здравствени 
центри: собирање, 
средување, обра-
ботка во репуб-
личкиот завод за 
здравствена зашти-
та и доставување 
на извештаи 

X X X 31.12 30 322 
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10 Извештај за привремена- Податоци за активните осигурени- Сите здравствени 
та неспособност — спре-
ченост за работа 

ци привремено неспособни за ра-
бота поради болест или повреда: 
пол, гранка на стопанската деј -
ност, дијагноза, причина за прив-
ремената неспособност — спрече-
ност за работа и должина на тра- собни за работа 
ењето на неспособноста-спречено-
ста за работа 

установи кои от-
воруваат боледу-
вање на активни 
осигуреници при-
времено неспо-

Обработка на 
мари за СФРЈ 

су-

11 Извештај за извршените Податоци за бројот на вакцинира- Сите здравствени Обработка на су-
имунизации ните лица и видот на извршените установи што 

имунизации спроведуваат 
имунизација 

! мари за СФРЈ 

Сите здравствени 
центри: собираше, 
обработка во репу-
бличкиот завод за 
здравствена зашти-
та и доставување 
на извештаи 

Сите здравствени 
центри: собирање, 
средување, обра-
ботка и доставува-
ње на извештаи 

X X X 31.12 115 2 867 

х х х 01.05 18 870 

12 Извештај за движењето Податоци за лицата к а ј кое е ут- Сите здравствени Обработка на 
на заразните болести врдена заразна болест, видот на установи што ќе мари за С Ф Р Ј 

заразната болест и за преземените утврдат заразна • 
мерки болест 

су- Сите здравствени 
центри: собирање, 
средување, обработ-
ка и доставување 
на извештаи 

01. МЕС 81 
10 МЕС. 
20. МЕС. 

1371 

Истражувања од интерес за 
федерацијата 
13 Студија за кардиоваску-

ларните заболувања 
Податоци за лицата од машки пол Граѓаните од ма- С и т е Фази на по-
родени во 1903—1928 г. од подрач-
јето на два реона во процесот на 
интензивната инду етри ј ал изаци ј а 
и урбанизација (Тузла, Реметинец). 
Податоците се однесуваат на ср-
цеви заболувања и повишен крвен 
притисок на испитуваните лица 
дистрибуирани според занимање-
то, физичката активност; на ан-
тропометриски мери и исхрана на 
испитуваните. 
Во текот на 1969 година ќе се ра-
боти првата фаза од третиот пре-
глед на една половина од попула-
цијата опфатена со студијата 

X X X 1970 
ШКИ пол родени тражување 
од 1903 до 1928 г. 
на одбраните 
подрачја 

14 Студија за влијанието на Собирање податоци за факторите Работниците за- С и т е Ф а з и н а ие-
индустријализацијата врз што во условите на брзата инду- послени во инду- тражување 
здравјето на работниците стријализација, урбанизација и стријата и насе-
во комуната Иванград движењето на населението село- лението што не 

-град учествуваат во настанува- работи во индус-
њето и развојот на растројствата тријата од под-

х х х 1972 

на здравјето. р а ч е т о на кому-
ната Иванград 
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Во текот на 1969 година ќе се рабо-
ти врз повторни прегледи со цел 
за следење состојбата на здравјето 
на работниците запослени во индус-
тријата — интернистички и пси-
хијатриски прегледи, психолошко 
и лабораториско тестирање како и 
хигиенско испитување на работни-
те услови 

15 Меѓународна компаратив- Собиоање податоци на одбраните Граѓаните избра- С З З З З сите фази на Р З З З З СР Хрват- х - х 1969 
на СТУДИЈУ на Светската подрачја (Банат, Истра) за кори- ни со случаен из- истражуваше (Ва- ска. Сите фази на 
здравствена организација стењето на здравствената заштита бор на одбраните нат) истражување (Пе-
за користењето на здрав- и здравствената служба од страна подрачја тРа> 
ствената заштита и здрав- на населението и за факторите 
ствената служба што влијаат врз неа. 

Во текот на 1969 година ќе се из-
вршат третата и четвртата ф а з а 
на анкетирање на одбраното насе-
ление и собирање податоци за за-
болувањата и користењето на 
здравствената заштита 

Истражувања од интерес за 
целата земја 
16 Студија за ефектот на ин-

тензивната и екстензив-
ната контрацепција врз 
височината на пометнува-
њата 

Податоци за ефектот на интензив-
ната примена на современите кон-
трацептивни средства врз височи-
ната на пометнувањата, морбиди-
тет и морталитет во врска со по-
мешувањата при истовремена ком-
парација со контролната група ка -
де што применувањето на контра-
цептивни средства ќе и се препу-
шти на одлука на секоја жена. 
Во текот на 1969 година ќе се из-
врши редовна контрола на жените 
опфатени со студијата. Собирање 
и обработка на податоците за ре-
зултатите на работата секои 6 ме-
сеци 

Определените ус- С и т е Ф а з и н а и с -
танови во Бел- тражување 
град, Сараево и 
Суботица 

- - х 1968 1 — 

17 Студија за користењето 
на болничката служба 

Испитување и усовршување на 
критериумите за прием на пациен-
ти во болница и нивно отпуштање 

Сите болници во С и т е Фаз* на ие-
СР Македонија тражување 

- - х 1970 
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18 Систем за собирање пода-
тоци за планирање на 
здравствената заштита и 
здравствената служба по 
пат на нумеричка регис-
трација на населението на 
одбрането подрачје 

од болница, со цел за подобрува-
ње системот на болничката слу-
жба. 
За таа цел во 1969 година ќе се 
работи на: 

1. Собирање податоци за демогра-
фските и географските каракте-
ристики на студиското подрач-
је, за видовите, бројот и ди-

стрибуцијата на болниците, за 
бројот на болничките кревети и 
дистрибуцијата на здравстве-
ниот персонал по профили — 
специјалност^ а посебно испи-
тување на досегашниот начин и 
форма на користење на болни-
чката служба од страна на оп-
штата популација на студиското 
подрачје; 

2. Поставување критериуми за 
прием на пациенти и нивно от-
пуштање од болници, коишто ќе 
се однесуваат на 50 на јфреквен-
тивни заболувања во болница, 
а кои ќе бидат испитани во вто-
рата година истражување 

Студијата е методолошка, се пре- Здравствените у- с з з з з сите фази 
зема со цел за усовршувањеv на станови и граѓа- н а лс1риж>аање 
системот за собирање податоци по ните од подрач-
пат на нумеричка регистрација на јето на Банат 
населението (популационен регис- одбрани со ме-
тар), бидејќи така рутински соб-
раните податоци би давале сигур-
ни информации за карактеристи-
ките на посматраном население и 
за нивното користење услуги на 
здравствена заштита. 
Во текот на 1969 година истражу-
вање предвидено е следното: 
1. Детално проучување на литера-

турата од оваа област; 
2. Обиколка и проучување на о-

ние подрачја каде што исти или 
слични програми за собирање 
податоци се спроведуваат. 

х 1971 

тода на мостра 



1 2 3 4 5 в 9 8 9 10 11 12 

СУДСКА СТАТИСТИКА 
Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Статистички лист за об- Дело, законски основ по кој по- Општинските и 

винето полнолетно лице стапката е запрена односно по кој окружните судо-
против кое е завршена обвинетиот е ослободен од обви- ви од општа над-
кривична постапка со за- нението или обвинението е одби- лежност 
пирање или со одбивачка ено, претходно лишување од сло-
односно ослободувачка бода (притвор) 
пресуда (Опт/17 — соби-
рање месечно — обработ-
ка годишна) 

Сојузен совет за 
правосудство. Об-
работка на сумари 

Републички секре- - х X 01.07 
тари јат за право-
судство. Собираше, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

39 

2 Статистички лист за ма- Сторител на дело, помлад мало- Општинските и Сојузен совет за 
лолетно лице против кое летник, постар малолетник, дело, окружните судо- правосудство. Об-
е кривичната постапка законски основ според кој постап- ви од општа над- работка на сумари 
пред совет за малолетни- ката е запрена, применети прив- лежност 
ци запрена (Опт/Мл — ремени мерки во текот на постап-
собирање месечно — об- ката 
работка годишна) 

Републички секре-
таријат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

х х 01.07 

3 Статистички лист за осу- Кривично дело, време и место на Првостепен суд од с з с — печатење на РЗС — печатење - х х Прет-
дено полнолетно лице извршувањето на кривичното де- општа надлеж- обработки табели. обрасци, собирање, ходни 
(СК-11 — собирање ме- ло, главна казна или мерка, мер- ност: општински, обработка на сума- подготовка на об- 31.05 
сечно — обработка годи- ка за безбедност, условна осуда, окружен Ри работата, обра- Конечни 
шна) поранешна осуда, пол, старост, за - ботка 20.07 

нимање 15.12 

45 548 

4 Статистички лист за осу- Кривично дело, време и место на Првостепен суд од с з с — печатење на РЗС — печатење - х Х 
дено малолетно лице (СК- извршувањето на кривичното де- општа надлеж- обработки табели, обрасци, собирање, 
-21 — собирање месечно ло, малолетнички затвор или вое- ност: општински, обработка на су-
— обработка годишна питна мерка, мерка за безбедност, окружен мари 

поранешна осуда, семејни прили-
ки, занимање на родителите 

подготовка на об-
работката, обра-
ботка 

Прет-
ходни 
31.05 
Конечни 
20.07 
15 12 

23 83 

5 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере- Општинските и Сојузниот совет за Републички секре- О х х 01.05 
предметите на истрагата шени предмети на истрагата, број окружните судо- правосудство, об- таријат за право-
и за притворот (КС/истр.) лица против кои е определен при- ви од општа над- работка на сумари судство. Собирање, 

твор, траење на притворот во прет- лежност 
ходната постапка и број на вложе-
ните жалби 

подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

Републички секре- О х х 01.05 6 Статистички извештај за Број на примени, решени и не- Општинските и Сојузен совет за 
движењето на кривични- решени предмети, резултати од окружните судо- правосудство. Об- тари јат за право-
те предмети во првосте- завршување на првостепена по- ви од општа над- работка на сумари судство. Собирање, 
пена постапка (KC-2/I — стапка лежност 
годишно) 

подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 



6 7 8 9 10 11 12 

7 Статистички извештај за 
движеното па кривични!е 
предмети на мадолјтиицд 
FO подп^р.ителна постап-
ка и во поставка пред со-
вет за ма .толетници и за 
п р <; I т в о р v - т к а м а л оле т и и -
ци (КС-2/Т Мл — годиш-
но) 

8 Статистички извештај за 
движењево на к р и в и ч е н е 

Бро ј на примени, решени и не- Општинските 
решени предмети, резултати од 
•Јаиршување на постапката 

Сојузен совет за 
окружните судо- правосудство. 05-
ви од о п ш т а н а д - работка на еумари 
лежиост 

Републички секре-
таријат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

О х х 01.05 1 6 

Бро ј на примени, решени и нере- Окружните судо- Сојузниот совет за Републички секире- х
18) х х 01.05 

шени предмети, резултати од за - ви од општа па;;- правосудство. Об- тари јат за право-
1 4 

предмети во второстепена вршување на постапката по ж а л - лежност и репу- работна на сушари судство. Собирање, 
постапка (KC-2/II — 
дишно) 

го- бите бличките врховни 
судови 

подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

9 Статистички извештај за Бро ј на примени, решени и нере- Републичките вр- Сојузниот совет за 
ховни судови и правосудство. Со-
В р х о в н и о т суд бирање и обработ-иле д^гетп во пос 

трет сн леп (ХС-2ЛП 
годишно) 

шепи предмети и резултати од за-
;а од вршу ваше на постапката 

на Југославија ка на сушари 

10 Статистички извешта ј за 
д ̂ и ж ; bето на кр i ;1 i ч11и -
те предмети по барањата 
за заштита на законитос-
та и барањата за вонред-
но ублажување на к а з -
ната - (КС/зз — годишно) 

Бро ј на примени, решени и нере- Републичките вр - Сојузниот совет за 
шепи предмети и резултати од за- ховни судови 
вршу е ање на постапката по вло- Врховниот суд 
жени бараш-* на Југославија 

правосудство. Со-
бирање и обработ-
ка на сушари 

Републички секре- - х х 01.05 1 
тари јат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

Републички секре- - х X 01.05 3 
тари јат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

11 Статистички извешта ј за Бро ј на примени, решени и нере- Општинските и 
движењето на процесните шени предмети, резултати од за - окружните су-
предмети во првостепена вршување на првостепената по-
по ст ап ка (ГС-п/I — го- стапка 
дишко) 

12 Статистички извешта ј за 
движењето па предмети-
те по тужбите за издава-
ње платен налог го пр-
востепена постапка (ГС-
-пл/1 — годишно) 

13 Статистички извешта ј за 
движењето на зем јиште-
книжните и ред.чет и во 
првостепена постапка 
(ГС-зк/1 — годишно) 

Бро ј на примени, решени и не-
решени предмети, одлуки по т у ж -
ба, 

дови од општа 
надлежност 

Општинските и 
окружните су-

вложени приговори на издаде- дови од општа 
ни платни налози надлежност 

БРОЈ на примени, решени и нере- Општинските 
шени предмети, број на издадени судови 
ек. извадоци, преписи и службени 
потврди 

Сојузниот совет за 
правосудство. Обра-
ботка на сушари 

Сојузниот совет за 
правосудство. Обра-
ботка на сушари 

Сојузниот совет за 
правосудство. Обра-
ботка на сушари 

Републички секре- О X X 01.05 
таријат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката. обработ-
ка на прашалници 

Републички секре- О X X 01.05 
тари јат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

1 7 

— 4 

Републички секре-
таријат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

О х х 01.05 — 4 

Со податоците располага окружен суд. 



14 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере- Општинските 
движењето на предмети- шени предмети, дозволени извр- судови 
те за извршување и обез- шувања, спроведени извршувања 
бедување во првостепена 
постапка (ГС-и/1 — годи-
шно) 

7 8 9 10 

Сојузниот совет за Републички секре- О X X 01.05 

11 12 

1 7 
правосудство. Обра-
ботка на сумари 

таријат за право-
судство. Собираше, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

15 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере- Општинските 
движењето на вонпроце- шени оставински и други вонпро- судови 
сните предмети во прво- десни предмети. Прилив на оддел-
степена постапка (ГС-в/I ни видови посложени вонпроцесни 
— годишно) предмети 

Сојузниот совет за 
правосудство. Обра-
ботка на сумари 

Републички секре-
таријат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

О х х 01.05 

16 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере- Окружните су-
движењето на процесни- шени предмети, резултати од за- дови од општа 
те, извршните и вонпро- вршување на второстепената по- надлежност и ре- ботка на сумари 
чесните предмети во вто- стапка публичките вр-
ростепена постапка (ГС- ховни судови 
пив/Н — годишно) 

Сојузниот совет за Републички секре- х18) X X 01.05 
правосудство. Обра- таријат за право-

судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

17 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере- Републички вр- Сојузниот совет за Републички секре- - х х 01.05 
движењето на граѓански- шени предмети, резултати од за - ховни судови и правосудство. Соби- таријат за праве-
те предмети по вложени вршување на постапката од трет Врховниот суд на рање и обработка судство. Собирање, 
ревизии (ГС/рев — годи- степен Југославија н а сумари подготовка на об-
ш н 0 ) работката, обработ-

ка на прашалници 

18 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере- Републичките вр- Сојузниот совет за Републички секре- - х х 01.05 — 2 
движењето на граѓански- шени предмети и резултати од за- ховни судови и правосудство. Соби- таријат за праве-
те предмети по барања за вршување на постапката по вло- Врховниот суд на »ање и обработка судство. Собирање, 
заштита на законитоста жените барања Југославија н а сумари 
(ГС/зз — годишно) 

подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

19 С/гатистички извештај за Број на примени, решени и нере-
движењето на предметите шени предмети и резултати од за -
ло барања за заштита на вршување на постапката по вло-
законитоста против од- жените барања 
луки на Врховниот сто-
пански суд (ПС/зз — го-
дишно) 

Врховниот суд на 
Југославија 

Сојузниот совет за 
правосудство. Соби-
рање, подготовка 
на обработката и 
обработката на су-
мари 

- - х 01.05 

20 Статистички извештај за Број на поведени граѓански споро- Општинските и 
поведените граѓански спо- ви по одделни области од граѓан- окружните су-
рови (ГС-п/вр — годиш- скоправните односи и вредност на дови од општа 
но) предметите на спорот надлежност 

Сојузниот совет за Републички секре- х X X 01.05 
правосудство. Обра- таријат за право-
ботка на сумари судство. Собирање, 

подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

13 



7 8 9 10 11 12 
О 
£ оз 

21 Статистички извешта ј за Бро ј на примени, решени и нере- Општинските 
движењето на предмети- шени предмети на присилно по- судови 
те по предлози за при- рамнување и с т е ч а ј резултати од 
силно порамнување и сте- завршување на постапката 
ч а ј на имателот на дуќан 
(ГС-пс/1 — годишно) 

Сојузниот совет за 
правосудство. Обра-
ботка на сумари 

Републички секре-
таријат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалник! 

X X X 01.05 — 4 

W 

22 Статистички извешта ј за Бро ј на примени, решени и нере- Републичките вр- Сојузниот совет за Републички секре-
движењето на предметите шени предмети, резултати од за - ховни судови и правосудство. Соби- таријат за право-
но тужби во управни спо- вршување на постапката по ту- Врховниот суд на ран»е и обработка судство, собирање, 
рови (УСД — годишно) жба Југославија на сумари подготовка на об-

работката, обработ-
ка на прашалници 

х X 01.05 

23 Статистички извештај за Бро ј на примени, решени и нере- Врховниот суд на 
движењето на предмети- шени предмети, подносител на Југославија 
те по жалби во управни жалба и резултати од з авршува -
спорови (УС/II — годишно) ње на постапката по ж а л б а 

Сојузниот совет за 
правосудство. Со-
бирање, подготовка 
на обработката и 
обработка на 
сумари 

X 01.05 

24 Статистички извешта ј за Бро ј на правосилно завршените Републичките вр - сојузниот совет за Републички секре-
правосилно довршените управни спорови по материја ховни судови и правосудство. Соби- таријат за ираво-
управни спорови (Ус-вр — Врховниот суд на Р^н»е и обработка судство. Собирање, 
годишно) Југославија еумари 

25 Статистички извешта ј за Бро ј на примени, решени и нере-
движењето на предметите шени предмети, резултати од за -
ло барања да се испита вршување на постапката по вло-
одлука донесена во упра- жени барања 
вен спор (Ус/исп — го-
дишно) 

26 Статистички извешта ј за Б р о ј на примени, решени и нере-
движењето на предметите шени предмети, резултати од завр-
по поднесени барања за шување на постапката по в л о ж е -
заштита на законитоста ни барања 
против одлуки донесени 
во управни спорови 
(Ус/зз — годишно) 

27 Статистички извешта ј за Б р о ј на примени, решени и нере-
движењето на предметите шени предмети, резултати од з а -
ло барања за заштита вршување на постапката по вло-
против конечни поединеч- ж е н и барања 
ни акти кога не е предви-
дена друга судска зашти* 
та (3/па — годишно) 

подготовка на со-
работката, обработ-
ка на прашалници 

В р х о в н и о т суд н а Сојузниот совет за 
Ј у г о с л а в и ј а правосудство. Соби-

рање и обработка 
на сумари. 

В р х о в н и о т суд на Сојузниот совет за 
Ј у г о с л а в и ј а * правосудство. Соби-

рање и обработка 
на сумари 

Р е п у б л и ч к и т е в р - Сојузниот совет за 
ховни судови и правосудство. Соби-
В р х о в н и о т суд н а рак>е и обработка 
Југославија н а шумари 

х х 01.05 

х 01.05 

- - х 01.05 

Републички секре- - х х 01.05 
таријат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 
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28 Статистички извешта ј за 
движењето на предметите 
по предлози за заштита 
поради незаконито дејс-
твие (Знр/1 — годишно) 

29 Статистички извешта ј за 
движењето на предмети-
те по жалби против ре-
шени Ј а донесени по пред-
лози за заштита поради 
незаконито дејствие 
(Знр/Н — годишно) 

30 Статистички извешта ј за 
движењето на предмети-
те по барања за судска 
заштита против второсте-
пени решенија на совети-
те за прекршоци (П/сз — 
годишно) 

31 Статистички извешта ј за 
бројната состојба на су-
диите, судиите-поротници 
и друг персонал запослен 
во судовите од општа на-
длежност (О/рс — годиш-
но 31.12) 

32 Статистички лист за ре-
шен спор во стопански 
суд (СПС-11 — собирање 
месечно — обработка го-
дишна) 

33 Статистички извешта ј за 
движењето на предмети-
те по стопански спорови 
во е првостепена постапка 
(ПС-п/Т — годишно) 

Бро ј на примени, решени и нере- Окружните судо-
шени предмети, резултати од з а - ви од општа над-
вршување на постапката по под- лежност 
несени предлози, мерки што ги 
применил судот заради извршува -
ње на решението со кое е забра-
нето понатамошно вршење на де ј -
ствието 
Бро ј на примени, решени и нере- Републичките вр-
шени предмети, резултати од з а - ховни судови 
вршување на постапката по вло-
ж е н и жалби 

Сојузниот совет за Републички секре- х
1 8 ) х х 01.05 

правосудство. Обра- тари јат за право-
ботка на сумари судство. Собирање, 

подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

Сојузниот совет за 
правосудство. Обра-
ботка на сумари 

Републички секре- - х X 01.05 
таријат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

Бро ј на примени, решени и нере-
шени предмети, резултати од з а -
вршување на постапката по под-
несени барања 

Вид на суд, седиште на судот, број 
на судии, судии-поротници, стру-
чни соработници, административен 
и помошен персонал — податоци 
за кадрите според полот 

Вредност на спорот, вид на спо-
рот, решение на спорот, републич-
ка припадност на странките, сек-
тор и дејност на странките во спор 

Б р о ј на примени, решени и нере-
шени предмети, резултати од з а -
вршување на првостепената пос-
тапка 

Р е п у б л и ч к и т е вр- Сојузниот совет за Републички секре- „ х х 01.05 
х о в н и судови правосудство. Соби- таријат за право-

рање и обработка судство. Собирање, 
на сумари подготовка на об-

работката, обработ-
ка на прашалници 

Сите судови ОД сојузниот совет за Републички секре- х X X 01.05 
о п ш т а н а д л е ж - правосудство. Соби- таријат за право-

рање и обработка судство. Собирање, 
на сумари подготовка на об-

работката, обработ-

Првостепен сто- с з с печатење на 
лански суд: ок- обработки табели. 
ружен, ВИШ Обработка на су-

мари 

P3C: печатење об-
расци, собирање, 
подготовка на об-
работката, обра-
ботка 

- х х Конечни 
05.06 

22 399 

О к р у ж н и т е и в и - Сојузниот совет за Републички секре- х
1 9 ) X X 01,05 

иште с т о п а н с к и правосудство. Обра- тари јат за право-
судови ботка на су мари судство. Собирање, 

подготовка на об-
работката, обра-
ботка на прашал-
ници 
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34 Статистички извешта ј за Б р о ј на примени, решени и нере- Окружните сто-
движењето на предметите шени предмети, одлуки по тужба, лански судови 
по тужби за издавање вложени приговори на издадени 
платен налог во првосте- платни налози 
пена постапка (ПС-пл/1 
— годишно) 

Сојузниот совет за 
правосудство. Об-
работка на сумари 

Републички с е к р е - х 1 9 ) х х 01.05 
таријат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на гграш алинци 

х") Со податоците располага окружен стопански суд. 
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•о 03 
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35 Статистички извештај за 
движењето на предмети-
те на извршување и на 
вонпроцесните предмети 
во првостепена постапка 
(ПС-ив/1 — годишно) 

Број на примени, решени и нере- Окружните и ви 
шени предмети на извршување и шите стопански 
вонпроцесни предмети, одлуки до- судови 
несени по барања за извршување 

36 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере- Окружните сто 
движењето на предметите шени предмети на присилно по- лански судови 
по предлози за присилно рамнување и стечај, подносител на 
порамнување и стечај предлог, резултати од завршување 
(ПС-пс/1 — годишно) на постапката 

37 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере- Вишите стопан 
движењето на процесните шени предмети, резултати од завр- ски судови и Вр 

на шување на постапката по вложе- ховниот стопан предмети, предметите 
присилно порамнување и ни жалби 
стечај, извршување и на 
вонпроцесните предмети 
во второстепена постапка 
(ПС-пив/И — годишно) 

ски суд 

38 Статистички извештај за 
движењето на предметите 
по управно-сметковни спо-
рови во првостепена по-
стапка (ПС-урс/1 — го-
дишно) 

Број на примени, решени и нере- Вишите стопан 
шени предмети, подносител на ту- ски судови 
жба, резултати од завршување на 
првостепената постапка 

39 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере- Врховниот сто-
движењето на предметите шени предмети, резултати од завр- лански суд 
по управно-сметковни шување на постапката по вложе-
спорови во второстепена ни жалби 
постапка (ПС-урс/Н — 
годишно) 

40 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере- Врховниот сто-
движењето на предмети- шени предмети, одлуки по вложе- лански суд 
те по барања за заштита ни барања 
на законитоста против 
одлуки на стопански су-
дови донесени во стопан-
ски и управно-сметковни* 
спорови (ПС-п/зз) 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Сојузниот совет за 
правосудство. Об-
работка на сумари 

Републички секре- х19) х X 
тари јат за право-
судство. Собираше, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

01.05 1 4 

Сојузниот совет за 
правосудство. Обра-
ботка на сумари 

Републички секре- х19) х X 01.05 
таријат за право-
судство. Собираше, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

Сојузниот совет за 
правосудство. Соби-
рање и обработка 
на сумари 

Републички секре- - х X 
тари јат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

01.05 1 2 

Сојузниот совет за 
правосудство. Обра-
ботка на сумари 

Републички секре- - х X 
таријат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

01.05 — 2 

Сојузниот совет за - - х 01.05 
правосудство. Соби-
рање и обработка 
ла сумари 

Сојузниот совет за — - - х 01.05 
правосудство. Соби-
рање и обработка 
на сумари 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

41 Статистички лист за сто-
пански престапи (ПС-1) — 
собирање месечно — об-
работка годишно 

Стопански престап, осудено правно 
лице, осудено одговорно лице спо-
ред функцијата, изречена казна, 
изречена заштитна мерка, условни 
осуди, поранешни осуди за стопан-
ски престап (поврат) 

Окружните и ви-
шите стопански 
судови 

Сојузниот совет за 
правосудство. Обра-
ботка на сумари 

Републички секре-
таријат за 'право-
судство. Собираше, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

- X X 01.07 7 12 

42 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере- Окружните и ви-
движењето на предметите шени предмети, резултати од за- шите стопански 

вршување на првостепената пос- судови 
тапка 

на стопански престапи 
во првостепена постапка 
(ПС-пк/1 — годишно) 

43 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере-
движењето на предметите шени предмети, подносител на ж а -
на стопански престапи во лба, резултати од завршување на 
второстепена постапка постапката по вложени жалби 
(ПС-пк/И — годишно) 

Вишите стопан-
ски судови и Вр-
ховниот стопан-
ски суд 

Сојузниот совет за 
правосудство. Обра-
ботка на сумари 

Сојузниот совет за 
правосудство. Соби-
рање и обработка 
на сумари 

Републички секре- х
1 9 ) х X 01.05 

таријат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

Републички секре-
таријат за право-
судство. Собирање, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

- X X 01.05 

1 3 

— 2 

44 Статистички извештај за 
движењето на предмети-
те по барања за заштита 
на законитоста против од-
луки на стопански судови 
донесени по стопански 
престапи (ПС-пк/зз — го-
дишно) 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети, одлуки по вложе-
ни барања 

Врховниот сто-
пански суд 

Сојузниот совет за 
правосудство. Соби-
рање и обработка 
на сумари 

- х 01.05 

45 Статистички извештај за Вид на суд, седиште на судот, број Сите стопански Сојузниот совет за Републички секре- xi9) х х Q1.05 
Finni тагата rnrT-nifia ма f v - ид pvttmm г̂ 7п>т-ттг.пптн1>тттт>т_ гтпу- т/ттгтт/т правосудство. Соби- 'харијат за право-

1 3 
бројната состојба на су- на судии, судии-поротници, етру- судови 
дните, судиите-поротници чии соработници, административ-
и друг персонал запослен ен персонал — податоци за кадри-
во стопанските судови те според полот 
(О/пс — годишно 31.12) 

правосудство. Соби- 'харијат за право-
рање и обработка судство. Собирање, 
на сумари подготовка на об-

работката, обработ-
ка на прашалници 

46 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере-
предметите на прекршо- шени предмети. Резултати од за-
ци во првостепена поста- вршување на првостепената пос-
пка (П/I) тапка 

О п ш т и н с к и т е с у - Сојузниот совет за Републички секре- О X X 01.05 
ДИН з а п р е к р ш о - правосудство. Соби- таријат за прлво-
ЦИ И д р у г и о р г а - Раље и обработка судство. Собирање, 
ни овластени за на сумари 
водење прекршо-
чна постапка 

подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

'47 Статистички извештај за Број на примени, решени и нере-
предметите на прекршо- шени предмети, резултати од за-
ци во второстепена пос- вршување постапка по жалби 
тапка (П/11) 

Р е п у б л и ч к и о т с о - Сојузниот совет за Републички секре- _ х х 01.05 
в е т з а П р е к р - правосудство. Соби- таријат за право-
ШОЦИ рање и обработка судство. Собирање, 

на сумари подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

— 2 
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48 Статистички извештај за Вид прекршоци, број на казнети Општинските су- Сојузниот совет за Републички секре- О х х 01.07 
видовите на прекршоци, лица, изречени казни и применети дни за прекршо- правосудство. Соби- таријат за право-
казнетите лица и за из- заштитни мерки ци и други орга- Р<зн>е и обработка судство. Собираше, 
речените казни и заш- ни овластени за на сумари 
титни мерки по правосил- ' водење прекр-
ио донесени решенија во шочна постапка 
прекршочна постапка 
(П/ВР) 

подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

11 12 

1 13 

49 Статистички извештај за Број на судии за прекршоци и су- Судиите за пре-
избраните судии за пре- дни поротници 
кршоци и судиите порот-
ници (П/ОС) 

кршоци и сове-
тите за прекр-
шоци 

Сојузниот совет за Републички секре- О X х 01.05 
правосудство. Соби- таријат за право-

судство. Собираше, 
подготовка на об-
работката, обработ-
ка на прашалници 

раше и обработка 
на сумари 

Истражувања од интерес за 
целата земја 
1 Стандардна класификаци-

о н а на дејностите 

СТАТИСТИЧКИ СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Теоретски основи и принципи на 
класификацијата, структура на 
класификацијата по области, гру-
пи на гранки, гранки и групи на 
дејности со дефиниција на најни-
ското ниво на групирање 

с з с 
Работа и органи-
зација на работата 
на изработка и про-
пишуваше класи-
фикација на дејно-
сти 

Р X X кра ј 
1969 
год. 

на 1 214 — 

2 Стандардна класификаци-
ја на занимањата 

3 Дефинирање на градски-
те населби 

с з с 
Теоретски основи и принципи на — Организација на 
класифицирањето на занимањата. работата и работ- — Р х х кра ј на 1 063 — 
Според нивоата (групите, подгру- на класификација iggg 
пите, видовите и групациите) со на занимашата г о д < 
класификација до најниското ни-
во на групирање (на поединечни 
занимања) 

Статистички органи 
Определување критериуми за де- Републичките за- Методологија и об- Собираше и обра-р20)х х 31Д2 140 
финирање на градското подрачје води за статис- работка на пола-
на поголеми градови тика тоци 

ботка на податоци 
21 

4 Извештај за промените во Назив на организационата едини- Работните 
картотеката на органи-

зационите единици (КОЈ-
-12) — тримесечно 

ца, назив на погонот, населба, у- низации и сто-
лица и број, -општина, предмет на ланските судови 
работењето, телеграма, фах, теле-
фон, сметката к а ј СОК, година на 
основањето, сектор на сопственост, 
начин на финансирање, дејност и 
територија 

Статистички органи 
о р г а - Единствена методо- Собираше и спро- х х х Т е к у ш т о 480 627 

легија, печатеше ведуваше на про-
ќа обрасци и мени 
упатства 

20 Со податоците располага општината на чија "територија се наоѓа градот.-



7 8 12 10 11 12 

5 Адресари на организацио-
ни единици 

Статистички органи 
Назив на организационата едини- Извор: картотека Единствена мето до- изработка на адре* 
ца, назив на погонот, населба, у л и - на организацио- легија, и шифрира- сари 
ца и број, дејност, територија и ните единици њ е н а дејностите 
вид на единицата 

Р х х К р а ј 
1969 

на 253 

б Ревизи ја на документите 
од статистичкиот катастар 
— трета етапа 

Статистички органи 
А ж у р и р а ш е и изработка на описи Ревизија иа тере- печатење на обрас-
на границите на статистичките нот вршат стати- и упатства, у -
кругови, изработка на пописни етичките органи нестао во трошоци-
кругови и дополнение на скици за т е 3 3 ревизија 
2.500 статистички кругови од град-
ско и приградско подрачје 

Инструктажа на 
ревизори, извршу-
вање на ревизија, 
изработка и дора-
ботка на докумен-
ти, контрола на ра-
ботите и материја-
лите 

О х х Акција 
во пери-
одот 1967 
—1970 

965 276 

Истражувања од интерес за 
федерацијата 
7 Годишен извешта ј за к а -

пацитетите и користење-
то на електронски маши-
ни за сметање 

Капацитети и користење на е л е к - Работните 
тронски машини за сметање во низации 
земјата, како и други машини за 
автоматска обработка на податоци 

СЗС 
Орга- Единствена мето-

дологија, печатење 
обрасци и обработ-
ка на податоци 

К р а ј на 
првото 
полуго-
дие на 
1969 

— 1 

Истражувања од интерес за 
целата земја 
8 Прашалник за групирање 

на корисниците на опште-
ствени средства (ЕКДС) 
— месечно 05 

Други податоци за корисниците на Филијала на СОК 
општествени средства — распоре-
дување во дејности според Номен-
клатурата 

Контрола и обра-
ботка на сумари, 
директивна* и мето-
долошки работи, 
печатење обрасци 

СОК 
Собирање, подго-
товка на обработ-
ката, обработка на 
прашалници, печа-
тење обрасци, тро-
шоци на инструк-
тажата и обработ-
ката 

- - X 30. ШЕС. 
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ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги во изградбата 
и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воените единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Кржић Томе Симо, технички поручник; Лаза-
ревић Лазе Богдан, интендантски поручник; Марић 
Марка Зоран, поручник за врска; Милетић Милије 
Драгиша, артилериски поручник; Милић Ђуре 
Славко, санитетски поручник; Мимица Ивана Јосип, 
интендантски поручник; Николић Слободана Ми-
лован, технички поручник; Павловић Миодрага 
Мирослав, санитетски поручник; Ристић Ристе Ра-
дован, пешадиски поручник; Рубелов Георгија Не-
дељко, поручник на оклопни единици; Сотировски 
Никола Киро, пешадиски поручник; Срдић Раде 
Будимир, интендантски поручник: Стефановић Сто-
јана Ристо, интендантски поручник; Стоиљковић 
Сретена Драгослав, пешадиски поручник; Стојано-
вић Милорада Гојко, технички поручник; Стриче-
вић Ивана Марко, санитетски поручник; Трајанов-
ски Павле Трајан, инженериски поручник; Велич-
ковић Дритона Томислав, поручник за врска; Вла-
хинић Јанка Милош, артилериски поручник; Вуји-
чић Милорада Лазар, санитетски поручник; Заго-
рац Петра Раде, артилериски поручник; Баришић 
Вукана Маринко, санитетски потпоручник; Белај 
Вјећеслава Драгутин, в ^цухопловнотехнички пот-
поручник: Чаушевић Ху сеј ина Мидхат, поморски 
потпоручник; Чичковић Ивана Мијо, пешадиски 
потпоручник; Ђуришић Милорада Милоје, потпо-
ручник за врски; Јанковић Радојка Божидар, ин-
женериски потпоручник; Кравић Јована Бранко, 
пешадиски потпоручник; Марић Бошка Марко, пе-
шадиски потпоручник; Модријанчић Андреја Ан-
дреј, инженериски потпоручник; Мусулин Милоша 
Стеван, потпоручник на оклопни единици; Ники-
товић Светомира Јевто, санитетски потпоручник; 
Николовски Спиро Крсто, санитетски потпоручник; 
Рак Драгутина Звонимир, потпоручник на финан-
сиска служба; Ристић Вукашина Радомир, потпо-
ручник на АБХ одбрана; Справало Алексе Миро-
слав, потпоручник на финансиска служба; Стоја-
новић Бранка Маринко, артилериски потпоручник; 
Стојчић Милисава Чедомир, пешадиски потпоруч-
ник; Швабић Живана Стојислав, артилериски 
потпоручник; 

Тиршек Ивана Антун, потпоручник на сообра-
ќајна служба; Ломбацеровић Стевана Војислав, 
воен службеник III кл. на музичка служба; Башић 
Јозе Љубомир, бђен службеник IV кл. на админи-
стративна служба; Димитријевић Зорке Петар, 
воен службеник IV кл. на музичка служба; Хусеи-
новић Алије Емил, воен службеник IV кл. на му-
зичка служба; Лишка Филипа Стеван, воен служ-
беник IV кл. на градежна служба; Мајсторовић 
Вељка Васа, воен службеник IV кл. на админи-
стративна служба; Никодиневић Томе Милан, воен 
службеник IV кл. на музичка служба; Николац 
Ивана Недељко, воен службеник IV кл. на адми-
нистративна служба; Поланег Фрање Фрањо, воен 
службеник IV кл. на музичка служба; Симић Ра-
домира Милан, воен службеник IV кл. на админи-
стративна служба; Стаменовић Боривоја Душан, 
воен службеник IV кл. на административна служ-
ба; Тасић Велимира Светозар, воен службеник IV 
кл. на административна служба; Вукадиновић 
Славољуба Петар, воен службеник IV кл. на ф и -
нансиска служба; Бићанин Љубисава Петар, воен 
службеник V кл. на административна служба; Бо-
рић Милоша Никола, воен службеник V кл. на 
административна служба; Грујовић Миленка Кри-
стина, воен службеник V кл. на финансиска служ-
ба; Миленковић Саве Александар, воен службеник 
V кл. на административна служба; Немет Јосипа 
Стеван, воен службеник V кл. на административна 
служба; Тодоровић Косте Владимир, воен службе-
ник V кл. на административна служба; Варга Фра-
ње Фрањо, воен службеник V кл. на музичка слу-
жба; Вељковић Крсте Радован, воен службеник V 
кл. на административна служба; Антић Глигорија 
Владимир, воен службеник VI кл. на администра-
тивна служба; Хорват Игнаца Станко, воен служ-
беник VI кл. на музичка служба; Ивановски Петра 
Јаћим, воен службеник VI кл. на финансиска 
служба; 
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Републиката, 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

598. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за воените инвалиди од војните — 1133 

-̂ 99. Одлука за одобрување на претсметките 
на приходите и распоредот на приходите 
на посебните сметки на сојузните органи 
на управата, сојузните совети и сојузните 
организации за 1969 година — — — — 1135 

600. Одлука за донесување план на статистич-
ките истражувања за 1969 година — — 1135 

601} Резолуција за општествено-економската 
и политичката положба на општината и 
за понатамошниот развој на самоуправ-
ните односи во општината — — — — 1136 
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