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973. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 14 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 11 ст. 1 и 2 од Законот за статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 18 декември 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА СТАТИС-
ТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА 

ЗЕМЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 
1. Се утврдува Програмата на статистичките ис-

тражувања од интерес за целата земја во периодот од 1986 
до 1990 година, која ги содржи статистичките истражува-
ња од интерес за целата земја во тој период и статистички-
те истражувања што ќе се вршат во текот на 1986 година. 

2. Статистичките истражувања од интерес за целата 
земја што ќе се вршат во 1986 година се финансираат спо-
ред Програмата од точка 1 на оваа одлука. 

3. Финансирањето на статистичките истражувања од 
интерес за целата земја во 1987,1988,1989 и 1990 година се 
уредува со одлуките за утврдување на годишните програ-
ми на статистичките истражувања од интерес за целата 
земја. 

4. Програмата на статистичките истражувањ од инте-
рес за целата земја од 1986 до 1990 година претставува 
составен дел на оваа одлука. ^ 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". ' 

АС бр. 660 
18 декември 1985 г,одина 

Белград 
Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Млнјаз Куртеши, с.р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
д-р Миодраг Трзвфуновиќ, с.р. 

974, 
Врз основа на член 12 од Законот за посебните услови 

за вршење надворешнотрговски промет во царинските зо-
ни („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

' О Д Л У К А 
ЗА ДОДАТНИ МЕРКИ НА ЦАРИНСКИ НАДЗОР И 

ЕВИДЕНЦИЈА ВО ЦАРИНСКИТЕ ЗОНИ 
1. Со оваа одлука се пропишуваат додатните мерки 

на царински надзор и начинот на водење евиденција во ца-
ринските зони. 

I. Додатни мерки на царински надзор 
2. Заради обезбедување на царински надзор основа-

чот, согласно, со член 5 од Законот за посебните услови за 
вршење надворешнотрговски промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/85), е должен подрачјето на царинската зо-
на, односно дел од царинската зона, ако царинската зона 

се состои од повеќе одвоени делови, да го огради и одое-
лежи така што: 

1) височината на оградата да биде 2,5 m сметајќи од 
основата до нејзината највисока точка, со тоа што височи-
ната на вертикалнио.т дел да изнесува 2,20 m на кој се над-
оврзува искосениот дел под агол од 450 спрема подрачјето 
на зоната; 

2) вертикалниот дел на оградата да е од челична 
мрежа (жица), со дебелина најмалку 0,2 cm, со окца чиј 
обем не може да биде поголем од 12 cm, или од тула од-
носно бетон со дебелина најмалку 30 cm; 

3) искосениот дел на оградата да се состои од три ре-
да бодлива жица, со тоа што растојанието меѓу редовите 
да изнесува 10 cm; 

4) оградата ако е од челична мрежа (жица), да е при-
цврстена за бетонски столбови со дебелина најмалку 20 cm 
х 20 cm, кои мораат да бидат вкопани во земјата најмал-
ку 40 cm и поставени на растојание од 5 ш; 

5) портите да се високи 2,20 m и да се изработени од 
челична мрежа со метална рамка. По исклучок, на преми-
ните на кои е организирана постојана царинска служба, 
наместо порти, може да биде поставена само рампа; 

6) портите и оградата ноќе да се осветлени; 
7) на влезот видно да е поставен натпис: „Царинска 

зона" - со назначување на називот на зоната. 
Ако царинската зона се основа во поморски луки и 

речни пристаништа, отворени за меѓународен јавен сооб-
раќај, водената површина на зоната мора да биде обе-
лежана со вкотвени плутачи со бела боја, со пречник 50 cm 
на кои се наоѓа натпис: „Царинска зона - влез забранет" и 
тоа на еден од јазиците на народите односно на народнос-
тите на Југославија и на англиски јазик, поставен на рас-
тојание од 200 m во поморски дуки, а во речни пристаниш-
та на растојание од 10 т . Ако плутачите би ја смеќавале 
редовната пловидба или маневрирањето на бродовите во 
луката, односно пристаништето, плутачите можат да се 
постават и на растојание поголемо од 200 т , односно 10 
т . 

3. Складовите и другите простории и простори што 
се наоѓаат на подрачјето на царинската зона мораат да би-
дат изработени така што да обезбедуваат услови за спро-
ведување на мерките на царинскиот надзор. 

4. Стоките што се сместуваат на отворен простор, 
мораат да бидар оддалечени од оградата најмалку 2 т . 

5. Царинарницата може да определи, стоките за ко^ 
важат посебни прописи за прометот на стоки односно сто-
ки за кои, поради нивните вредности и од други причини 
треба да се спроведе посебна мерка на царински надзор, 
да се складираат во посебни простории во царинската зо-
на. 

Заради спроведување на додатни мерки на царински 
надзор од списокот на чл. 12 и 13 на Законот за царински-
те зони, се, поднесува спецификација за податоците за сто-
ките што ќе се произведуваат, како и за податоците за по-
трошокот на суровини и репродукционен материјал во 
производството на тие стоки, како и за калото, растурот, 
кршењето и отпадоците и други производи што се јавува-
ат во процесот на производството на тие стоки. 

Резервоарите и цистерните во кои се сместуваат сто-
ките во течна односно гасовита состојба, мораат да бидат 
баждарени и снабдени со уреди за мерење на стоки. 

Зависно од видот на стоките што се увезуваат, извезу-
ваат или провозуваат, основачот на царинската зона мора 
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'Ца обезбеди соодветен број колски, железнички или други 
ваги за мерење и утврдување на количеството на стоките. 

6. Основачот е должен да обезбеди простории за ра-
бота на царинската служба во царинската зона. 

Согласно со член 5 од Законот за посебните услови 
на вршење надворешнотрговски промет во царинските зо-
ни, царинската зона може да почне со работа кога основа-
чот на зоната од Сојузната управа за царини ќе добие пис-
мено известување дека се исполнети сите услови за успеш-
но спроведување на мерките на царински надзор. 

Заради утврдување на условите од став 2 на оваа точ-
ка, Сојузната управа за царини формира комисија од ре-
дот на работниците на Сојузната управа за царини, цари-
нарницата и основачот на зоната заради вршење преглед 
на оградата, зградите, просториите и насипите што влегу-
ваат во состав на царинската зона како и заради утврдува-
ње дали е уредено земјиштето. Комисијата ги внесува во 
записникот податоците за постојната состојба на наведе-
ните објекти и земјиште и врз основа на нив дава мислење 
за тоа дали се исполнети сите услови за спроведување на 
мерките на царински надзор пропишани со Законот за по-
себните услови за вршење надворешнотрговски промет во 
царинските зони и со оваа одлука. ; 

Ако комисијата при прегледот утврди дека не се ис-
полнети сите услови за успешно спроведување на мерките 
на царински надзор, Сојузната управа за царини писмено 
го известува основачот да обезбеди услови во рок од 30 де-
на од денот на приемот на известувањето. 

7. Царинарницата е должна, најмалку еднаш годиш-
но, да изврши контрола на исправноста, на оградата, по-
ртите, обележаните места, складовните простори и про-
стории, цистерни и резервоари и уреди во царинската зо-
на. 

Ако при контролата царинарницата утврди неис-
правност на обележаните места, складовните простори и 
простории и уреди од став 1 на оваа точка, ќе му наложи 
на основачот во рок од 15 дена од денот на добивањето на 
записникот да ги отстрани утврдените неисправности. 
Ако основачот не ги отстрани утврдените неисправности 
во даденииот рок, царинарницата ќе ја забрани употреба-
та на просториите, просторот односно уредите додека ут-
врдените неисправности не се отстранат. 

II. Евидентна за работење^ во царинската зона 
8. Заради спроведување на мерките за царински над-

зор, корисникот на царинската зона е должен, согласно со 
член 6 од Законот за посебните услови за вршење надво-
решнотрговски промет во царинските зони, да води еви-
денција за стоките што се увезуваат во царинската зона, за 
стоките што се извезуваат од царинската зона и за стоките 
што се сместуваат во царинската зона, на начин кој овоз-
можува потребен увид на царинарницата во состојбата на 
стоките и следење на движењето на стоките во царинската 
зона. 

Под движење на стоките во царинската зона, во смис-
ла на став 1 од оваа точка, се подразбира увоз или внесува-
ње на стоки во царинската зона, извоз или изнесување сто-
ки од царинската зона, како и вршење на други дејствија 
од член 8 на Законот за царинските зони („Службен лист 
на СФРЈ", бр! 58/85) со менување на својството на стоките 
односно бројот на колетите. 

Евиденцијата за работењето во царинската зона од 
став 1 на оваа точка се состои од водење на картотека. 
Картотеката се води така што за секоја одделна пратка на 
стоки се води посебна картичка што ја заверува царинар-
ницата, во која се внесуваат податоците пропишани со 
оваа одлука. Податоците се внесуваат во картичката врз 
основа на уредните исправи (товарни исправи, манифест, 
налог и др.) кои се оставаат во посебни фасцикли. На кар-
тичките се назначува врската со соодветните исправи. 1 

За складирани неоцаринети стоки што се увезени, 
картичките имаат бела боја, за домашни оцаринети и нео-
царинети стоки наменети за извоз - црвена боја, за стоки 
што се провозуваат - зелена боја, а за стоки наменети на 
индустриско производство за извоз и услуги за облагоро-
дување на стоки - жолта боја. 

Царинарницата води регистар на заверените картич-
ки на картотеката. 

Погрешно пополнети или од други причини неупот-

ребливи картички се поништуваат записнички, под царин-
ски надзор. 

Пријавата за увоз и провоз на стоки, налогот за смес-
тување на стоки во царинската зона, односно изјавата за 
товар со манифест односно со' извод од манифестот, се 
раздолжува со декларација, пропратен акт или со друга 
соодветна царинска исправа. 

9. Корисникот на царинската зона е должен да и до-
стави на царинарницата примерок на налогот врз основа 
на кој се вршат манипулации со стоките во царинската зо-
на најдоца 48 часа од добивањето на налогот. 

Картичките од точка 8 на оваа одлука мораат да го 
содржат називот на корисникот на царинската зона, пода-
тоците за видот на стоките и превозното средство и бро-
јот на исправите врз основа на кои стоките се пријавени во 
зоната. За стоки што се увезуваат заради вршење индус-
триско производство за извоз и услуги за облагородување 
на стоки, се внесуваат и податоци за вредноста и намената 
на стоките. 

Просторот под податоците од став 1 на оваа точка е 
поделен на два дела во кои посебно се евидентираат вле-
^ л ч излезе i кг стоките. 

Во секој од тие делови се внесуваат податоци за ре-
гистарскиот број на налогот и бројот на товарницата. 
Податоците за видот и количествата на стоките се внесу-
ваат врз основа на уредни исправи по хранолошки ред. ,на 
крајот од десната страна на колоната на секој дел на кар-
тичката, во посебна колона се внесува бројот на фасцикла-
та во која односната исправа е оставена. Количеството на 
стоките се внесува во картичката по единица мера. Побли-
ски ознаки за местата на кои стоките се складирани (број 
на седиштата, број на полињата и сл.) се внесуваат во по-
себна колона. 

Секоја промена на состојбата на стоките мора, врз 
основа на уредни исправи, да се внесе во картичката хро-
нолошки под веќе внесените податоци во соодветни коло-
ни (записник за утврдениот кусок или вишок, цертификат 
за квалитативно или квантитативно преземање на пренос-
ниот налог и др.). 

10. Сите стоки што во царинската зона се внесуваат 
во смисла на член 8 став 1 точ. 2 и 3 од Законот за царин-
ските зони, мораат да се евидентираат во соодветни ќар-, 
тички во рок од 2 дена од денот на сместувањето на стоки-
те во зоната. 

11. Ако стоки, добиени со индустриско производство 
или со облагородување на стоки во царинската зона се из-
везуваат, односно враќаат во странство, на царинарница-
та и се поднесува извозна царинска декларација со изјава 
за потеклото на суровините и репродукциониот материјал 
од кои се произведени стоките, домашни или увезени со 
покана за соодветна евиденција за овие стоки во зоната 
или друга соодветна исправа (заминувачки манифест, ца-
ринска пријава за извоз и провоз на стоки односно царин-
ски пропратен акт). 

12. Корисникот на царинската зона мора на царинар-
ницата претходно да и ја пријави промената на намената 
на стоките што се наоѓаат во зоната и да ја евидентира на 
соодветни картички. 

13. При изнесувањето на стоките од царинската зона, 
евиденцијата за работењето во царинската зона се раздо-
ложува врз основа на царинската декларација односно врз 
основа на исправата за складирање на која е означен бро-
јот на декларацијата или бројот на другата царинска ис-
права. Еден примерок на исправата за отскладирање оста-
нува во евиденција, а еден примерок го задржува царин-
скиот работник на излезот од зоната и го остава спрема 
бројот на декларацијата односно другата царинска испра-
ва. Врз основа на исправата за отскладирање, односно на 
"други исправи, царинарницата го контролира видот и ко-
личеството на стоките што се изнесуваат од зоната.. 

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п.бр. 531 
19 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Пот претседател, 
Јанез Земљарзѕч, с.р. 
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975. 
Врз основа на член 3 од Законот за Единствената кла-

сификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИ-

ТЕ 

1. Во Одлуката за Единствената класификација на 
дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 
72/80, 77/82, 71/83 и 68/84), во Единствената класифика-
ција на дејностите, која претставува составен дел на таа 
одлука, се вршат следните измени и дополненија: 

1) во областа 01 - Индустрија и рударство во гранка 
„0115 - Производство на сообраќајни средства", по под-
групата на дејноста „011527 - Производство на делови и 
прибор за моторни возила", се додава нова група и под-
група, која гласи: 

„01153 011530 Производство на воздухопловни сред-
ства 
Производство на воздухоплови, мото-
ри и делови на мотори и специјална 
воздухопловна опрема и ремонт на 
воздухопловни средства." 

Во групата и подгрупата „01159 011590 - Производ-
ство на други сообраќајни средства" во описот на 
содржината на дејноста зборовите „авиони, хеликоптери, 
авионски мотори и" се бришат; Ј 

2) во областа 10 - Станбено-комунални дејности и 
уредување на населби и простори" гранката, групата и 
подгрупата на дејноста „1002 10020 100200 Станбена деј-
ност" се бришат. 

Во гранката 1003 - Комунална дејност, групата и 
подгрупата „10039 100390 Други комунални дејности" се 
менува и гласи: 

„10039 Други комунални дејности 
100391 Оџачарски услуги 
100392 Погребна служба, уредување и одржување на 

гробишта 
100399 Други неспомнати комунални дејности 
Јавни гаражи, паркинг-простори и чување на возила, 

чување на општествен имот и установи, противпожарна 
служба и сл.; 

3) во областа 11 - Финансиски, технички и деловни 
услуги во гранката и групата „1103 11030 Услуги во облас-
та на прометот", подгрупата на дејностите „110301 Јавни 
складови и пазаришта" се менува и гласи: 

„110301 Јавни складови 
Управување и користење на објекти за складирање 

(силоси, јавни складови, ладилници, бесцарински и сло-
бодни зони итн.)." 

По подгрупата на дејноста: „110303 Комерцијални 
работи на остварувањето на функцијата на прометот на 
стоки и услуги" се додава нова подгрупа на дејности, која 
гласи: 

„110304 Услуги на пазарот на големо и мало". 
2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-

дина. 

Е. п. бр. 530 
26 декември 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

976. 
Врз основа на член 141 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист СФРЈ", број 66/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА 
ИСТРАЖУВАЊЕТО, ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА, ОБНОВУ-
ВАЊЕТО И ОДРЖУВАЊЕТО НА РЕЗЕРВИ НА РУД-
НО И ДРУГО МИНЕРАЛНО БЛАГО ВО СТРАНСТВО 

1. Организацијата на здружен труд што се занимава 
со истражување, експлоатација, обновување и одржување 
на рудно и друго минерално благо во странство, трошо-
цитее на тоа работење ги плаќа слободно во рамките на 
проекцијата на платниот биланс на Југославија. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Е. п. бр. 528 
23 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

977. 
Врз основа на член 22 став 4 и член бб став 1 точка 15 

од Законот на Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во врска 
со член 51 став 3 од Законот за девизното работење и за 
кредитните односи со странство („Службен лист СФРЈ", 
бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТАТА ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА КРЕДИТИ ВРЗ ОСНОВА НА ДЕПОНИ-
РАНИ ДЕВИЗИ ОД ГРАЃАНИ КАЈ НАРОДНАТА БАН-

КА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за камата за користење на кредити 

врз основа на депонирани девизи од граѓани кај Народна-
та банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/85), во точка 1 процентот: „1%", се заменува со процен-
тот: „1,5%". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

О. бр. 145 
25 декември 1985 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на Советот на 
гувернерите 

заменик - гувернер 
на Народната банка на Југосла-

вија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с.р. 

978. 
Врз основа на член 41 ст. 4 и 5 и член 42 ст 3 и 4 од За-

конот за кредитните односи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 66/85), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И 
ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО 

СТРАНСТВО 
1. Организациите на здружен труд, банките овласте-

ни за работи на платниот промет со странство и за врше-
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ње на кредитни работи со странство (во натамошниот тек-
ст: овластените банки), Југословенската банка за меѓуна-
родна економска соработка (во натамошниот текст: ЈУБ-
МЕС), Народната банка на Југославија, општествено-по-
литичите заедници, самоуправните интересовни заедници 
во областа на материјалното производство, Сојузната ди-
рекција за промет и резерви на производи со посебна на-
мена и Фондот за финансирање на зголемувањето на вра-
ботеноста во стопански недоволно развиените и изразито 
емиграционите подрачја на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (во натамошниот текст: ФОНД) се 
должни за регистрација на работите од член 2 на Законот 
за кредитните односи со странство (Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/85) да поднесат: 

1) известување за намере за склучување на договор за 
кредитна работа со странство, пред склучувањето на тој 
договор; 

2) пријава за склучен договор за креедитна работа, по 
регистрираното известување за намерата за склучување на 
договор и по склучувањето на договор за кредитна работа 
со странство; 

3) пријава за промена на договорените услови и при-
јава за раскинување на договорот за кредитна работа со 
странство. 

На обврската за регистрирање на известување за на-
мера за склучување на договор за кредитна работа со 
странство не подлежат кредитните работи што со стран-
ство ги склучува Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Народната банка на Југославија, кредитните 
работи за потребите на народната одбрана, кредитните 
работи на Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена, кредитите по основ на меѓ-
удржавни спогодби и кредитите што се одобруваат за 
странство. 

2. Известување за намера за склучување на договор за 
задолжување во странство односно пријава за склучен до-
говор пријава за промена на договорените услови и прија-
ва за раксикунување на договорот од точка 1 на оваа одлу-
ка се должни д аподнесат на регистрација: 

1) организациите на здружен труд и самоуправните 
интересовни заедници во областа на материјалното произ-
водство - по кредитните работи за кои е дадена гаранција 
или друга форма на гарантирање на овластената банка 
преку банката гарант, а по кредитните работи без гаран-
ција - на овластенитее банки преку овластената банка што 
го врши платниот промет по таа кредитна работа; 

2) овластените банки - по работи што ги склучуваат 
во свое име и за своја сметка или во свбе име а за сметка 
на организациите на здружен труд, самоуправните интере-
совни заедници во областа на материјалното производ-
ство и општествено-политичките заедници; ЈУБМЕС и 
ФОНД; 

3) овластените банкки што вршат платен промет - по 
кредитни работи на општествено-политичките заедници. 

3) Известување на намера за склучување на договор 
за кредитни работи со странство односно пријава за склу-
чена кредитна работа, пријава за промена на договорени-
те услови и пријава за расипување на договорот од точка 1 
на оваа одлука се поднесуваат на регистрација: 

1) до народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина, зависно од седиште-
то на крајниот корисник на кредитот - ако е во прашање 
кредитна работа на организација на здружен труд, овлас-
тена банка, ЈУМБЕС, ФОНД; општествено-политичка за-
едница или самоуправна интересовна заедница во областа 
на материјалното производство; 

2) до Народната банка на Југославија - ако се во пра-
шање кредитна работа што со странство ги склучува Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, Сојуз-
ната дирекција за промет и резерви на производи со по-
себна намена, Народната банка на Југославија и кредитни 
работи за потребите на народната одбрана. 

4. Известувањето за намера за склучување на договор 
за кредитна работа за задолжување во странство се доста-
вува на регистрирање на образецот КЗ-1, што е отпечатен 
кон оваа одлучка и е нејзин составен дел. 

Кон известувањето за намерата за склучување на до-
говор за кредитна работа за задолжување во странство се 
поднесува документација со која се докажува дека се ис-
полнети сите услови предвидени со важечките прописи. 

Народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина доставува до Народната 
банка на Југославија, заради добивање согласност, извес-
тување за намерата за склучување на договор за кредитна 
работа со странство и документација од став 2 на оваа, 
точка. 

По добивањето на писмена согласност Од Народната 
банка на Југославија, народната банка на републиката од-
ндосно народната банка на автономна покраина го регис-
трира известувањето за намерата за склучување на дого-
вор за кредитна работа со странство. 

Рокот на важењето на известувањето за намерата за 
склучување на договор за кредитна работа за задолжува-
ње во странство е 60 дена од денот на регистрацијата, ос-
вен за кредитните работи со странство што ги склучува 
овластената банка, како посебни долгорочни односно 
среднорочни кредити во странство преку рамковни дого-
вори и договори за кредитна линија. 

Ако кредитната работа од став 2 на овој член не се 
склучи во рок од 60 дена, се поднесува ново известување. 

Народната банка на републиката односно народната 
банка на автономнат апокраина може еднократно да го 
продолжи рокот на важењето на известувањето за намера-
та за склучување на договор за кредитна работа за 60 де-
на, ако не дошло до измена на условите за добивање на 
кредит или до измена на прописите и ако рокот на про-
должувањето на важењето на известувањето не преминува 
во наредната година, за што во рок од три дена ја известу-
ва Народната банка на Југославија. 

5. Пријавата за склучен договор за кредитна работа 
за задолжување во странство се доставува на регистрање 
заедно со соодветната документација, во рок од 10 работ-
ни дена од денот на склучувањето на договорот, на обра-
зецот КЗ-2, што е отпечатен кон оваа одлуката и е нејзин 
составен дел. 

Кон пријавата за склучен договор за кредитна работа 
се поднесува договор за склучен кредит, а за кредитните 
работи за кои не се поднесува на регистрација известува-
ње за намера за склучување на кредитна работа со стран-
ство од точка 1 став 2 се поднесува документација со која 
се докажува дека се исполенти сите услови предвидени со 
важечките прописи. 

Кон пријават аза склучен договор за кредитна рабо-
та, во кој учестуваат повеќе даватели на кредит се доставу-
ва и спецификација за поединечното учество на странски 
кредитори во вкупниот кредит на образецот КЗ-7, што е 
отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

6. Кон пријавата за склучен договор за кредитна ра-
бота се доставува план на користењето на образецот КЗ-З 
и план на отплатата на кредитот на образецот КЗ-4, што 
се отпечатени кон оваа одлука и се најзин составен дел. 

Пријавата за промена на договорените услови и за 
раскинување на договорот за кредитна работа за за-
должување во странство (измена и сторно) се доставува на 
регистрација на образецот КЗ-5, што е отпечатен кон оваа 
одлука и е нејзин составен дел. 

За револвинг кредитни линии што се обновуваат во 
моментот на регистрација на КЗ-2 образец, не е потребно 
да се доставуваат обрасците КЗ-З и КЗ-4. 
I 7. Организациите на здружен труд, општествено-по-
литичките заедници и самоуправните интересовни заедни-
ци во областа на материјалното производство се должни 
да доставуваат податоци за користењето, отплатите и сос-
тојбата по кредитните односи со странство, како и измени -
во поглед на тие односи до надлежната овластена банка 
во рок од три дена од денот на настанатата промена. 

Овластените банки, ЈУБМЕС и ФОНД се должни да 
доставуваат податоци за користењето, отплатите и состој-
бата по кредитните односи, како и измени во поглед на 
тие односи до надлежната народна банка на републиката 
односно до надлежната народна банка на автономната по-
краина во рок од шест работни дена од денот на настана-
тата промена, а ако овластената банка е основен должник, 
рокот е три работни дена од денот на настаната промена. 
Овластените банки податоците за плановите на отплатите 
и за користењето на странските кредити ги усогласуваат 
со реализацијата најмалку еднаш годишно. 

За кредитите што ги склучила Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, Сојузната дирекција за 
промет и резерви на производи со посебна намена и На-
родната банка на Југославија, податоците за прометот и 
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состојбата по кредитните односи од точка 1 на ова одлука 
се доставуваат до Народната банка на Југославија во рок 
од три работни дена од денот на настанатата промена. 

8. Податоците за кредитните работи со странство од 
точ. 1 и 7 на оваа одлука народната банка на републиките 
и народните банки на автономните покраини ги доставу-
ваат десетдневно-три дена по истекот на декадата до На-
родната банка на Југославија. 

Народната банка на Југославија изработува месечни 
прегледи за состојбата и промените на надворешниот до-
лг на Југославија во рок од 30 дена по истекот на месецот 
на кој се однесува прегледот. 

9. По основ на кредитите што се одобруваат за стран-
ство организациите на здружен труд, овластените банки, 
општествено-политичките заедници, Сојузната дирекција 
за промет и резерви на производи со посебна намена и 
ЈУБМЕС (во натамошниот текст: домашни лица) се 
должни да подесат на регистрација: 

1) пријава за одобрен кредит на странство, како и 
пријава за промените на договорените услови, на образе-
цот КО-2, во рокот од 10 дена од денот на склучувањето 
на договорот односно промената на договорените услови; 

2) кон пријавата за одобрениот кредит (КО-2) плано-
вите^ на давања на образецот КО-3; 

3) ако во кредитирањето учествуваат повеќе даватели 
на кредити - рамковна пријава на образецот КО-2 со под-
несување на КО-7 во прилог, со обврска за регистрација 
на поединечната односно на конкретната пријава кај на-
родната банка на републиката, односно народната банка 
на авотономната покраина надлежна за давателот на кре-
дитот. 

10. Пријава за одобрен кредит на странство од точка 
9 на оваа одлука, организациите на здружен труд, општес-
твено-политичките заедници односно овластените банки 
и ЈУБМЕС, за сметка на тие лица, поднесуваат на регис-
трација до народната банка на републиката односно до 
народната банка на автономната покраина зависно од се-
диштето на давателот на кредитот на странство. 

По кредитите што ги одобрува Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Сојузната дирекција за 
промет и резерва на производи со посебна намена, прија-
вата за одобрени кредити на странство се поднесува до 
Народната банка на Југославија. 

11. Организациите и заедниците од точка 10 став 1 на 
оваа одлука, што одобруваат кредити за странство, доста-
вуваат до народната банка на републиката односно до на-
родната банка на автономната покраина податоци за сос-
тојбата и прометот, како и план наплатата на кредитите 
на образецот КО-3, во рок од 10 дена од денот на настав-
натата промена. 

12. Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини доставуваат податоци од 
точ. 9 и 11 на оваа одлука десетдневие" три дена по исте-
кот на декадата до Народната банка на Југославија. 

13. Податоците за кредитирањето на странство (сос-
тојба, промет и план на наплатата на кредитите) се доста-
вуваат до 31 декември 1986 година истовремено, тримесеч-
но, на начинот и на обрасците што се применувани до 
денот на влегувањето на оваа одлука во сила. 

Кредитите што до 31 декември 1985 година се одоб-
рени на странство, а не се искористени или не се наплате-
ни, мораат да се пререгистрираат на новите обрасци КО-
-2, КО-3 и КО-7 до 31 март 1986 година, со состојба на 31. 
декември 1985 година. 

14. Пријавите за гаранција, супергаранција и други 
форми на гарантирање за сметка на странски лица што ко-
ристат кредит во странство, се регистрираат на образецот 
Г-1 кај надлежната народна банка на републиката однос-
но надлежната банка на автономната покраина по прие-
мот на гаранцијата, супергаранцијата и другите форми на 
гарантирање. 

Организациите на здружен труд и овластените банки 
доставуваат извештај за состојбава на регистрираните га-
ранции до народната банка на републиката односно да на-
родната банка на автономната покраина на образецот Г-
-2, најдоцна до 10-ти во месецот, по истекот на секое три-
месечје. 

Народната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина доставува извештај на об-
разецот Г-2 за состојба на регистраните гаранции до На-
родната банка на Југославија, најдоцна до 20-ти во месе-
цот, по истекот на секое тримесечје. 

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот и роковите за ре-
гистрирање и евидентирање на кредитните работи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/77, 19/78, 
69/78, 28/79, 64/80, 10/81, 43/81, 72/81 и 4/85). ' 

16. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

О. бр. 139 
18 декември 1985 година 

Белград 

Заменик - претседател 
на Советот на гувернерите 

заменик гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

Образец број Г-1 

Датум (назив на овластената банка односно организација 
наздружен труд) 

НАРОДНА БАНКА 

П Р И Ј А В А 

ЗА ГАРАНЦИЈАТА ПО КРЕДИТОТ ШТО ГО КОРИСТИ СТРАНСКО ЛИЦЕ 

1. ВИД НА ГАРАНЦИЈА: „ 
(Гаранција за плаќање или супергаранција) 

2. ГАРАНТЕН ИЗНОС ВО ВАЛУТА: 

3. НАЗИВ НА ДОЛЖНИКОТ ПО КРЕДИТОТ: 

4. СТАТУС НА ДОЛЖНИКОТ ПО КРЕДИТОТ: 

5. НАМЕНА НА КРЕДИТОТ: 

6. РОК НА КОЈ КРЕДИТОТ Е ОДОБРЕН: ; 
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7. НАЗИВ НА МАТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД, ОДНОСНО ОВЛАСТУВАЊЕ НА БАНКАТА:. 

8. НАЗИВ НА ДОВЕРИТЕЛОТ НА КРЕДИТОТ: „ : : -

9. ДАТУМ И БРОЈ НА ОДЛУКАТА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА: 

10. КРАЕН РОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ГАРАНЦИЈАТА: , 

И. ИНСТРУМЕНТИ НА РЕГРЕСНОТО ПРАВО: 

РЕГИСТРИРАНО 
НАРОДНА БАНКА 

РЕГ. БР ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ 
Датум 

Потпис и печат 

Образец број Г-2 

(Назив на организацијата на здружен труд односно ов-
ластената банка) ; 

НАРОДНА БАНКА 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА СОСТОЈБАТА НА ГАРАНЦИИТЕ И СУПЕРГАРАНЦИИТЕ ДАДЕНИ НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Ред. 
бр. 

Назив 
на корисни-

кот 
на кредитот 

Земја на 
корисникот 
на кредитот 

Валута на 
плаќањето по 

г аранциите 

% 

Износот на 
гаранцијата 
по валута 

Рок на 
важењето 
на гарани. Намена 

на кредитот 

Вид на осигурување од-
носно инструмент на рег. 

право Ред. 
бр. 

Назив 
на корисни-

кот 
на кредитот 

Земја на 
корисникот 
на кредитот 

Валута на 
плаќањето по 

г аранциите 

% 

Износот на 
гаранцијата 
по валута 

Рок на 
важењето 
на гарани. Намена 

на кредитот 
Вид Е азив на давате-

лот 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Образец број Г-3 

НАРОДНА БАНКА ! 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ОТСЕК ЗА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 123 

БЕЛГРАД 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА СОСТОЈБАТА НА ИЗДАДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ И СУПЕРГАРАНЦИИ НА ОВЛАСТЕНАТА БАНКА И НА ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ДАДЕНИ НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Реден 
број 

Назив на гарантот давател 
на супергаранцијата 

Валута на 
плаќањето 
по гарант. 

Износ во 
валута 

Вид на 
гаранција 

1 2 3 4 5 
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Образец КО-7 



Ре
де

н 
бр

ој
 

ПРОГРАМА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Назив и периодика на 
спроведувањето на 

истражувањето 

Обврски на статистичките 
на овластените органи . 

и организации 

Содржина на истражувањето 
Кој е должен да 
даде податоци 

и во кој рок 
на федерацијата 

Податоците се 
утврдуваат за:1) 

на републиките 
и на автономните 

покраини 

О
пш

ти
ни

те
 

Ре
пу

бл
ик

и!
с 

и 
ав

то
но

м
. 

по
кр

аи
ни

 

С
Ф
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Ро
к 

за
 п

рв
ит

е 
ре

зу
лт

ат
и 

од
 

об
ра
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тк

ат
а 

за
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Ф
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 
Годишно истражување за 
самоуправното организи-
рање на здружениот труд 

СТАТИСТИКА НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

2. Годишно истражување за 
активноста на општестве-
ните правобранители на 

самоуправувањето 
(ОПС-2) 

3. Годишно истражување за 
младинските работни ак-
ции (МРА-1,2 и 3) 

Форми на здружување на трудот и средства-
та: основни организации на здружен труд, 
работни организации, сложени организации 
на здружен труд и други форми на здружува-
ње. Структура на здружениот труд по дејнос-
ти. Територијално здружување на основните 
организации на здружен труд и на работните 
организации 

Претставки, поднесоци и изјави што ги при-
мил општествениот правобранител на само-
управувањето за повредите на самоуправни-
те права на работните луѓе и на општествена-
та сопственост, по видови повреди, по мерки 
и правни средства преземени од општестве-
ниот правобранител на самоуправувањето. 
Состав на работната заедница на општестве-
ниот правобранител на самоуправувањето, 
според стручното образование 

Младински работни акции, спрема значењето 
и видот. Број и состав на учеснипите, според 
полот и годините на возраста. Должина на 
траењето на акцијата и резултати на работа-
та. Стручно оспособување и слободни актив-
ности на учесниците 

Документација 
од Единствени-
от регистар на 
организациите 
и заедниците и 
друга докумен-
тација 

Општествени 
правобраните-
ли на самоупра-
вувањето 
31.01 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Конференција 
на Сојузот на 
социјалистичка-
та младина, од-
носно штабови 
на младинските 
работни акции 
- по завршена-
та работна ак-
ција, а за ра-
ботните акции 
во смени - по 
завршувањето 
на работната 
смена 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

- х х х 30.06 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

i x x 15.05 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
печатење на об-
расци и и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

x x 15.05 
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О ,л" - рез; лтати од обработката 
ј" - примерок на пополнет извештај (образец) за потребите во општините 

Б
рој 76 - 

С
трана 2325 

В
торник, 31 декем

ври 
1985 

1. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. 

5. 

Истражувања што се 
спроведуваат во повеќе-
годишни интервали 

Истражување за составот 
на органите и организа-
циите на здружен труд и 
на други самоуправни ор-
ганизации и заедници 
(СУ-1) - двегодипшно од 
1987 година 

Истражување за самоуп-
равувањето во земјодел-
ските задруги и во други 
форми на здружување на 
земјоделците (СЗ-1) 
двегодишно од 1987 годи-
на 

Состав на органите на управувањето на орга-
низациите на здружен труд и на работните те-
ла на работничкиот совет. Делегати во работ-
ничкиот совет и членови на извршниот орган 
на работоводниот орган и на. органот на са-
моуправната работничка контрола, според 
полот, учеството на младината, членството 
во СКЈ, стручното образование, работите и 
работните задачи што ги вршат и др. Други 
органи и тела на организациите на здружен 
труд и членови на тие тела, според полот, 
учеството на младината и членството во 
СКЈ. Постојани и повремени тела на работ-
ничкиот совет и членови на тие тела 

Органи на управување со задруга, односно со 
други форми на здружување на земјоделците. 
Членови на органите на управувањето спо-
ред учеството на жените, младината и член-
ството во СКЈ и според стручното образова-
ние. Одлучување со лично изјаснување и по 
пат на делегати и делегации. 

Организации на 
здружен труд 
01.04 

Статистички органи 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Земјоделски за-
други и други 
форми на 
здружуваање на 
земјоделците 
30.05 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

х х х 30.12 

х х х 30.12 

С
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6. Истражување за самоуп-
равувањето во банките и 
во другите финаниски ор-
ганизации (СБ-1) - двего-
дишно од 1987 година 

Состав на органите на банките л на органите Банки и други 
на работните заедници на банките и на дру- финансиски вр-
тите финансиски организации. Одлучување ганизации 
на работниците во работните заедници 30.06 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

- х х х 30. 12. 

Статистички органи 
7. Истражување за самоуп-

равувањето во заедници-
те за осигурување на 
имот и лица "30-1) - две-
годишно од 1987 година 

Состав на органите на заедниците на осигу- Заедници за 
рување и на заедниците на ризик. Активност осигурување на 
на органите на заедниците за осигурување и имот и лица 
на заедниците за ризици. Состав и активност 30.06 
на органите на работните заедници на заед-
ниците за осигурување 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

- х х х 30. 12. 

В
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8. Анкета за самоуправната 
активност на месните за-
едници (МЗА-1) - двего-
дишно од 1986 година 

9. Истражување на составот 
на органите и за некои ре-
зултати од активноста на 
месните заедници (МЗ-1) 
- двегодишно од 1987 го-
дина 

10. Истражуваање за соста-
вот на органите на само-
управните интересовни 
заедници (СИЗ-1) - двего-
дишно од 1987 година. 

И. Истражување за актив-
носта на самоуправните 
интересовни заедници 
(СИЗ-2) - двегодишно од 
1986 година 

12. Истражување за составот 
на органите на собранија-
та на општините (СО-1) г-
четиригодишно од 1986 
година 

Активност на делегациите и делегатите во 
месните заедници. Седници и прашања раз-
гледувани на седниците на органите на мес-
ните заедници, собири и други форми на 
здружување на работните луѓе и граѓаните во 
месните заедници. Општи податоци: состав 
на месната заедница; програми и планови на 
работата и др. 

Состав на органите и телата на месните заед-
ници. Членови на органите и телата на мес-
ните заедници, според полот, годините на 
возраста, стучното образование, занимањето 
и сл. Резултати од активноста на месните за-
едници од областа на општествениот стан-
дард и културно-просветната активност. 

Подрачје за кое е основнана самоуправна ин-
тересовна заедница, вид на потребите што се 
задоволуваат во самоуправната интересовна 
заедница, нејзини основни заедници и едини-
ци. Органи на самоуправните интересовни 
заедници и нивни тела, членови на органите, 
според полот, учеството на младината, член-
ството на младината, во СКЈ и стручното об-
разование. Стручна служба на самоуправна-
та интересовна заедница 
Работа на собранието на самоуправната ин-
тересовна заедница, на извршните органи и 
на органите на самоуправната работничка 
контрола. Непосредно одлучување на работ-
ните луѓе на собири и референдудми 

Состав на органите на собранијата на општи-
ните и на органите и организациите на упра-
вата во собранијата на општините 

Избрани месни 
заедници 
30.03 

Месни заедни-
ци 
01.03 

Самоуправни 
интересовни за-
едници 
30.04 

Сите самоуп-
равни итересов-
ни заедници 
31. оЗ 

Собранија на 
општините 
30.06 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
и пренесување 
на податоци на 
картички - лен-
ти; логичка и 
сметачка кон-
трола 

Статистички органи 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

- х X х 30.09 

- х х х 30. 12. 

- х х х 30.12. 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 

- х х х 31.12. 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

- х х х 30.10. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Статистички органи 
13. Истражување за актив-

носта на собранијата на 
општините и на нивните 
органи и тела (СО-2) -
двегодишно од 1987 

Седници на собранијата на општините; сед-
ници на соборите на општините; информира-
ње на делегациите; прашања разгледувани 
на седниците на извршниот орган; општи ак-
ти што ги донеле собранието на општината, 
неговите собори и органите на управата; ре-
ферендуми и собири што ги иницирало со-
бранието на општината и др. 

Собранија на 
општините 
30.06 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

14. Истражување на изборите 
и составот на делегации-
те на основните самоуп-
равни организации и за-
едници за собранијата на 
општествено-политички-

те заедници (ИД-ОПЗ) че-
тиригодишно од 1986 го-
дина 

Резултати од изборите на членови на делега- Самоуправни 
циите. Членови на делегациите, според по- организации и 
лот, годините на староста, степенот на струч- заедници и из-
ното образование, членството на СКЈ и др. берни комнен1) 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
15. Истражување за изборот 

и составот на делегации-
те на основните самоуп-
равни организации и за-
едници за собранијата на 
самоуправните интере-
с о в ^ заедници (ИД-
-СИЗ) - четворогодишно 
од 1986 година 

Резултати на изборот на членовите на делега- Самоуправни 
циите. Членови на делегации,, според полот, организации и 
годините на староста, степенот на стручното заедници и из-
образование, членството на СКЈ и др. борни комнен1/ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

16. Истражување за избори и 
состав на собранијата на 
општествено-политички-
те заедници (ИДО-ИДР) 

четворогодишно од 
1986 година 

Резултати од изборот. Делегати во собрани" Изборни коми-
јата на општествено-политичките заедници, син и собранија 
според полот, годините на староста, школ- на општестве-
н а т а подготовка, занимање, дејност, стручна но-политички 
подготовка, на припадност, односно народ- заедници1/ 
ност, поранешниот избор во собранијата на 
општествено-политички заедници, членство 
на СКЈ и др. 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

1) Рокот ќе се утврди во согласност со рокот за спроведување на изборите. 

i X X 20 .11 

X X X 

X X X I ) 

X X X 1 ) 
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СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ БИЛАНСИ 
Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

Комплексен годишен из-
вештај на организациите 
на здружен труд од про-
изводствените дејности 
(КГИ-01) 

2. Годишна пресметка на 
општествениот производ 
и на народниот доход во 
дејности што лица самос-
тојно ги вршат со личен 
труд со средства во соп-
ственост на граѓани (зем-
јоделство, градежништво, 
сообраќај, трговија, угос-
тителство и занаетчис-
тво) 

Вредност на основните средства, вредност на 
производството, материјални трошоци, 
амортизација и распределба на народниот 
доход на дел што останува во здружениот 
труд за чисти лични доходи, заедничка по-
трошувачка, проширување на материјалната 
основа на трудот и резерва и на дел што 
здружениот труд го издвојува од доходот и 
личните доходи за задоволување на заеднич-
ките и на општоопштествените потреби, спо-
ред чисти дејности и според територија 

Вредност на производството, материјални 
трошоци во натура и пари, амортизација, 
распределба на народниот доход на дел што 
им останува на индивидуалните производи-
тели за лични доходи и проширување на ма-
теријалната основа на трудот и на дел што 
индивидуалните производители го издвојува-
ат во вид на данок и придонес за задоволува-
ње на заедничките и општите општествени 
потреби 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции што вршат 
производствени 
дејности 
28.02. 
Служба на оп-
штественото 
книговодство 
31.03 

Процена на ко-
мисијата на со-
бранието на оп-
штината за зем-
јоделство 
28.02 
за други облас-
ти 
20.05 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и пренесување 
на податоци на 
картички-лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и пренесување 
на податоци на 
картички-лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола 

Статистички органи 
3. Комплексен годишен из-

вештај на организациите 
на здружен труд и на ра-
ботните заедници од не-
производствените дејнос-, 
ти и на органите на упра-
вата (КГИ-02) 

Број на вработени, вредност на основните 
средства и на средствата за заедничка потро-
шувачка според техничката структура (спо-
ред набавната вредност), средства во изград-
ба, приходи по извори и расходи според на-
мена, материјални трошоци и услуги 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции и заедници 
што вршат не-
производствени 
дејности 
28.02 
Служба на оп-
штественото 
книговодство 
(магнетни лен-
ти) 
15.04 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Годишната пресметка во дејностите што лица самостојно ги вршат со личен труд со средства во сопственост на граѓаните и тоа за граджништво, сообраќај, трговија, угостителство и занаетчиство ќе се дадат како претходни 
резултати вр з база на процена. 

1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

х х х 31.05 

х х х 31.051) 

х х х 31.05 
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Годишен извештај за 
средствата на буџетите на 
општините и средствата 
на самоуправните инте-
ресни заедници на тери-
торијата на општината 
(КГИ-02-Б) 

Приходи и расходи на приходите на буцети- Органи на со-
те, според намената, наплата на општестве- бранието на оп-
ните приходи на територијата на општината штината 
и формирање средства за финансирање на за- 26.02 
едничките и општите општествени потреби 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија работна на ме-

тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 

5. Анкета за потрошувачка-
та во домаќинствата 
(АПД): 
а) Текушта анкета за по-

трошувачка на несто-
пански домаќинства 
(АПД-1) - собирање 
тримесечно1^ обработ-
ка тримесечно и го-
дишно 

б) Текушта анкета за по-
трошувачката на зем-
јоделски и мешовити 
домаќинства (АПД-2), 
собирање тримесеч-
но,1) обработка триме-
сечно и годишно 

Однос кон лицето на чие име се води дома- Околу 3.500 из-
ќинството, пол, наполнети години на ста- брани неземјо-
рост, занимање, општествено-економска п о делски домаќ-
ложба, број на членови во работен однос, инства - по из-
број на активни членови, број на активни за- текот на троме-
мјоделци, број на членбви со лични примања, сечјето Околу 
број на издржавани членови, број на членови 3 ООО избрани 
што користеле здравствени услуги, број на земјоделски и 
здравствени услуги; податоци за образова- мешовити до-
ние. Приходи по извори и трошоци по артик- маќинства - по 
ли - количина и вредност за околу 500 артик- истекот на три-
ли и услуги на личната потрошувачка. Вид месечјето 
на станот, основ на користењето на стан, СИЗ за здрав-
снабденост на станот со електрична струја, ствено осигура-
водовод, вид на гориво што се троши за за- вање и здрав-
топлување на станот, снабденост на домаќ- ство и репуб-
инството со трајни потрошни добра,'подато- лички, односно 
ци за земјишниот посед и за бројот на доби- покраински за-
токот, снабденост на стопанството со земјо- едници за 
делски машини, податоци за натуралната по- здравствено 
трошувачка и податоци за залихи на земјо- осигурување и 
делените производи. Користење на годишни здравство (про-
одмори надвор од местото на постојаниот сечии цени на 
престој (должина и место на престој и тро- здравствени ус-
шоци за престој). Примени и дадени подато- лути) 
ци: количини и вредност на земјоделско-пре-
хранбени производи и пијалоци, вредност на 
други артикли за лична потрошувачка вред-
ност на станот-куќата, земјиштето, патните 
карти за годишни и други одмори, вредност 
на земјоделските машини и справи. Подато-
ци за користење на стан - куќа (домување 
бесплатно и во сопствен стан-куќа, површи-
на на станот - куќата и просечна станарина 
по м2) 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и пренесување 
на податоци на 
картички-лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола и доста-
вување на вери-
фицирани ис-
правни ленти 

Податоците за бројот на членовите што користеле здравствени услуги, за бројот на здравствените услуги, и податоци за образованието се собираат годишно. 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

х х х 31.05 

- х х 25.03 
25.06 
25.09 
25.12 
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Истражувања што се 
спроведуваат во повеќе-
годишни интервали 

Извештај на организаци-
ите на здружен труд во 
стопанството за репро-
дукционата потрошувач-
ка, залихите, набавката и 
продажбата (ПБ-11) - пе-
тѕддишно - во 1987 за 
1986 година 

Репродукциона потрошувачка по групи на 
суровини и материјали и дејности на потро-
шувачите; залихи на готово и недовршено 
производство, суровини и материјали, тргов-
ски, по групи на производи и држатели на за-
лихи. Набавки испораки по дејности и по ре-
публики и автномни покраини и по групи на 
производи и производни услуги 

Однос кон лицетно на чие име се води дома-
ќинството, пол, наполнети години старост, 
занимање, општествено-економска положба, 
број на потрошувачки единици, број на чле-
нови во работен однос, број на активни чле-
нови, број на активни земјоделци, број на 
членови со лични примања, број на из-
држанана членови, број на лица што корис-
теа здравствени услуги и број на здравствени 
услуги (прегледи кај лекари од општа прак-
тика и специјалисти, амбулантно-поликли-
нички услуги, стоматолошки услуги и бол-
нички услуги), податоци за образование (ко-
ристење на претшколски установи, посетува-
ње на училишта за основно, средно, више, и 
високо образование). Приходи по извори и 
трошоци по артикли-количини и ,вредности 
со околу 500 артикли и услуги на личната по-
трошувачка, основ на користењето на станот, 

„ површина на станот што домаќинството ја 
користи, вид на гориво што се троши за за-
топлување на станот, број на денови за кои се 
располага со основни прехранбени произво-
ди за прехрана на членовите на домаќинство-
то на денот на анкетирањето, снабденост на 
домаќинствата со трајни потрошни добра, 
податоци за земјишен посед и за бројот на 
добитокот, снабденост на стопанствата со 
земјоделски машини, податоци за натурална 

7 Анкета за протрошувачка 
на домаќинствата (АПД) 
- петгодишно од 1988 го-
дина 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции што вршат 
производствени 
дејности 

Статистички органи 
Изработка на Учесто во изра-
методологиЈа, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

ботка на мето-
дологија; печа-
тење на обрас-
ци и уптства; 
собирање и пре-
несување на 
податоци на 
картички-лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола и доста-
вување на вери-
фицирани ис-
правни ленти 

Статистички органи 

Избрани земјо-
делски, мешо-
вити и неземјо-
делски дома-
ќинства - де-
кември 1988. 
СИЗ за здрав-
ствено осигуру-
вање и здрав-
ство и репуб-
лички, односно 
покраински за-
едници за 
здравствено 
осигурување и 
здравство (про-
сечни цени на 
здравствени ус-
луги) 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и пренесување 
на податоци на 
картички-лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола и доста-
вување на вери-
фицирани и ис-
правни ленти 

6 - X X 1988 

- х х 15.04 
1989 
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Сводни аналитички ис-
тражувања 

1 Тримесечни стопански 
биланси на Југославија 

2 Тримесечни стопански 
биланси на републиките и 
на автономнита покраи-
ни 

потрошувачка, користење на годишни одмо-
ри надвор од местото на постојаниот престој 
(доложина и место на престојот, трошоци и, 
нивна структура). Примени и дадени подаро-
ци: количини и вредност на земјоделско-пре-
хранбени производи и пијачки; вредност на 
други артикли за лична потрошувачка; вред-
ност на станот - куќата, земјиштето, патните 
карти за годишни и други одмори и вредност 
на земјоделските машини и справи. Подато-
ци за користење на стан - куќа (домување 
бесплатно и во соспствен стан - куќа, по-
вршина на станот - куќата и просечна стана-
рина по ТП2 

- Биланс на производствените дејности 
- Биланс на средствата и потрошувачката на 

населението 
- Биланс на непроизводствените дејности 
- Биланс на непроизводствената потрошу-

вачка (лична, заедничка и општа потрошу-
вачка) 

- Биланс на инвестициите 
- Биланс на односите со странство 
Вредносна структура на општествениот про-
извод, со распределба на народниот доход на 
дел што им останува на здружениот труд и 
на индивидуланите производители за лични 
доходи, заедничка потрошувачка, проширу-
вање на материјалната основа на трудот и 
резервите и на дел што се издвојува за задо-
волување на заедничките и општите општес-
твени потреби. Финална употреба на општес-
твениот производ за лична,^заедничка и оп-
шта потрошувачка и инвестиции 

Вредносна структура на општествениот про-
извод со распоределба на народниот доход 
на дел што им останува на здружениот труд 
и на индивидуалните производители за лич-
ни доходи, заедничка потрошувачка, проши-
рување на материјалната основа на трудот и 
резервите и на дел што се издвојува за задо-
волување на заедничките и општите општес-
твени потреби. Финална употреба на општес-
твениот производ за лична, заедничка и оп-
шта потрошувачка и инвестиции. 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа и 
биланси за 
СФРЈ 

работна на ме-
тодологија 

х 01.06 
30.09 
15.12 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија2) работна на би-

ланси за СР и 
САП; изробот-
ка на биланси 
за СР и САП 

,50 р 0 К 0 6 д а в а а т претходните пресметки на комплетниот систем на стопанските билански на Југославија, а конечните резултати - на 20. XI за претходната година. 
2) Изработка на методологија во рамките на Проектот за доградба и интеграција на системот на стопанските биланси (општествените сметки) - реден број 5 во областа „Научно-истражувачки и развојни работи". 
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3 Стопански биланси на Ју-
гославија - годишно 

Изработка на стопански 
биланси на Југославија по 
методологија на меѓуна-
родните организации: 
ООН, СЕВ, ОЕЦД 

Приказ на процесот на општествената репро-
дукција од становиштето на основните носи-
тели на економските активности: 
1) Биланс на производствените дејности 
2) Биланс на средствата и на потрошувачка-

та на населението 
3) Биланс на непроизводствените дејнсоти 
4) Биланс на непроизводствената потрошу-

вачка (лична, заедничка и општа потрошу-
, вачка) 
5) Биланс на инвестиците 
6) Биланс на односите со странство. За секој 

основен биланс се прикажуваат додатни 
аналитички табели со соодветни податоци 

Според шемата на односната меѓународна 
организација 

5 Стопански биланси на ре-
публиките и на автоном-
ните покраини - годишно 

6 Единствени показатели за 
економскиот потенцијал 
и нивото на развиеноста 
на општините 

Систем на стопанските биланси на СР и 
САП: 
1) Биланс на производствените дејности 
2) Биланс на вкупните општествени средства 
3) Извршување на буџетите 
4) Биланс на непроизводствените дејности 
5) Биланс на средствата на населението 
6) Биланс на инвестициите 
7) Збирен биланс на односите со други оп-

штествено-политички заедници 
8) Збирен биланс на формирањето и распре-

делба на средствата 
Народен доход по дејности и сектори на соп-
ственост, број на вработени во општествени-
от сектор, лични доходи и средства на орга-
низациите на здружен труд, стопанските и не-
стопанските дејности, бруто наплата на оп-
штествените приходи на територијата на оп-
штината, средства на општината за финанси-
рање на заедничките и општите општествени 
потреби во општината 

Периодични и финансис-
ки сметки на Југославија 
- тримесечно: 
- јануари - март 
- јануари - јуни 
- јануари - септември 

Тековни, капитални и кредитни трансакции 
на основните носители на економската акти-
ност по сектори на организациите и заедни-
ците - по скратената шема на годишните фи-
нансиски сметки 

1) Според редовниот, на меѓународната организација 

Статистички органи 
Документација Изработка на Учество во из-
на статистички" методологија и работна на ме-
те и овластени" биланси за тодологија 
те органи СФРЈ 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Статистички органи 
Изработка на -
биланси на 
СФРЈ 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија 

Учество во из-
работеа на мето-
дологија; изра-
ботка на билан-
сни за СР и 
САП 

Статистички органи 
Заводи за ста-
тистика на ре-
публиките и на 
автономните 
покраини од 
документација-
та на статис-
тичките и ов-
ластените орга-
ни 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Изработка на 
методологија, 
подготовка на 
публикација за 
единствените 
показатели по 
општини 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; из-
работка на пуб-
ликациони та-
бели 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија и работна на ме-
сметки за СФРЈ тодологија 

х 20.05 
20.08 
20.11 

х 20.050 

х О 

х 

X X X 15.11 

4 
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8 Периодични финансиски 
сметки на републиките и 
на автономните покраини 
- тримесечно: 
- јануари - март 
- јануари - јуни 
- јануари - септември 

9 Финансиски сметки на Ју-
гославија - годишно 

10 Финансиски сметки на ре-
публиките и на автоном-
ните покранини - годиш-
но 

11 Биланс на општественото 
богатство 

12 Биланс на општественото 
богатство на републиките 
и на автономните покра-
нини 

13 Пресметка на основните 
вредносни агрегати во по-
стојани цени - годишно 

Тековни, капитални и кредитни трансакции 
на основните носители на економската актив-
ност, по сектори на организациите и заедни-
ците - по скратената шема на сметките за 
СФРЈ 

Тековни, капитални и кредитни трансакции 
на основните носитали на економската ак-
тивност, по сектори на организациите и заед-
ниците; 
1. Организации на здружен труд во стапан-

ството 
2. Население 
3. Банки 

Тековни, капитални и кредитни трансакции 
на основните носители на економската актив-
ност, по сектори на организациите и заедни-
ците - по скратената шема на сметките за 
СФРЈ 

Состојба на производствените материјални 
блага; производствени и ^производствени 
фондови (постојни и во изградба), обртни 
фондови и трајни потрошни блага на населе-
нието 

Состојба на производствените материјални 
блага: производствени и непоризводствени 
фондови (постојни и во изградба), обртни 
фондови и трајни потрошни блага на населе-
нието 

Годишна пресметка на основните агрегати 
на производството (општествен производ, 
национален доход), непроизводствена потро-
шувачка (лична, заедничка и општа), инвес-
тиции во основни средства и вредности на ос-
новните средства во постојани цени 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
мелел елегија2) работна на ме-

тодологија; из-
работка на 
сметки за СР и 
САН 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија и работна на ме-
сметки за СФРЈ тодологија 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија2) работна на ме-

тодологија; из-
работка на 
сметки за СР и 
САП 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија и работна на ме-
биланси за тодологија 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија и 
билансни за 
СФРЈ 

Учестов во из-
работка на ме-
тодологија; из-
работка на би-
лансни за СР и 
САП 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија и 
обработка за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија 

х 30.06 

х 31.12 

- х') -

х х 01.07 
01. 10 

1) Изработка на билансите ќе се врши според можностите за изведувања на пресметки во републиките и во автономните покраини 
2) Изработка на методологија во рамките на Проектот за доградба и интеграција на системот на стопанските билански (општествените сметки) реден број 5 од областа „Научно-истражувачки и развојни работи во статистика-
та". 

- X 
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14 Годишна пресметка на 
личната потрошувачка 

15 Меѓусобни односи на сто-
панските дејности на 
СФРЈ Југославија (основ-
на и увозна input-output 
табела) - петгодишно: 
- во 1989 за 1986 година 

16 Меѓусобни односи на сто-
панските дејности (основ-
на и увозна input-output 
табела) 
- процена, годишно: 
- во 1986 за 1984 година 

17 Меѓурепублички промет 
на производи и услуги -
петогодишно: - јануари 
1987 за 1985 година 

18 Податоци за работењето 
на организациите,^ на 
здружен труд во областа 
на малото стопанство 

Вредност на личната потрошувачка по изво-
ри на снабдување и по наменски групи на по-
трошувачката 

Комплексен приказ на структурата на произ-
водство и на распределбата во стопанството 
на СФРЈ по дејности (50 сектори), со приказ 
на вкупниот увоз во стопанството на СФРЈ, 
по дејности на потекло и дејности на конечна 
намена; пресметување на соодветни инвер-
зии матрици на техничките коефициенти, со 
кои се прикажуваат директните и индирек-
тните потреби на одделни дејности за репро-
дукционен материјал 

Комплексен приказ на структурата на произ-
водството и на распределбата во стопанство-
то на СФРЈ по дејности (50 сектори), со при-
каз на вкупниот увоз во стопанството на 
СФРЈ, по дејности на потекло и дејност на 
конечна намена; пресметување на соодветни 
инверзии матрици на техничките коефициен-
ти, со кои се прикажуваат директните и инди-
ректните потреби на одделни дејности за реп-
родукционен материјал 

Движење на производите и услугите меѓу ре-
публиките и автнономните покраини, пре-
сметано врз основа на податоците за испора-
ки на организациите на здружен труд во сто-
панството, по републики и автономни покра-
ини. Обработка на табелата од извештајот 
ПБ-11: „Набавки и испораки по републики и 
автономни покраини" 

Основни податоци од завршните сметки и 
споредбени показатели на резултатите на 
трудот на работниците и работењето на ор-
ганизациите на здружен труд во областа на 
малото стопанство - посебно за договорни 
организации 

Основни податоци за општествениот произ-
вод, народниот доход, вредноста на основни-
те средства, остварените инвестиции и борјот 
на работниците на организациите на здружен 
труд во областа на малото стопанство 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија и работна на ме-
пресметка на тодолија 
личната потро-
шувачка за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Пресметка и 
боработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Пресметка и -
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Пресметка и 
обработка на 
податоци 

СОК 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Документација 
на СОК и на 
Сојузниот за-
вод за статис-
тика 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи и на 
стопанските ко-
мори 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ, СР и 
САП 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија 

Статистички органи 
Изработка на Учестов во из-
методологија, работна на ме 
обработка на тодологија 
податоци за 
СФРЈ, СР и 
САП 

х 10.11 

х 1989 

х 1986 

- X X 1988 

х х 05.04 

х х х 20.111) 
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19 Податоци за раобтењета 
на индивидуалниот сек-
тор во областа на малото 
стопанство 

1 2 3 4- 5 6 7 8 9 10 

Основни податоци за општествениот произ- Документација 
вод, народниот доход, инвестициите и за бро- на статистички-
јот на работниците и сопствениците те органи 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ, СР и 
САП 

X X X 20.1 Р 
работна на ме-
тодологија 

СТАТИСТИКА НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

Истражување што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

Месечен извештај за рас-
членетиот промет на 
жиро и на други сметки 
на корисниците на оп-
штествени средства (Р-1) 

2 Месечен извештај за пла-
ќањата извршени за смет-
ка на членовите на интер-
ната банка (Р-1) 

3. Месечен извештај за по-
стапката на санација (С) 

Примања (од населението и од КОС што вле- Филијала на 
гуваат во вкупниот приход: од буџетот; кре- СОК 
дити и заеми; лутрии и осигурувања од насе- 10 мес 
лението ; самопридонеси од населението); из-
давања (материјални трошоци платени на 
друг КОС и на населението за работи и услу-
ги; лични доходи; на населението за изврше-
ни работи и услуги; на населението по осно-
ва на социјално осигурување, солидарност и 
сл; за камати; за општа, заедничка и друга 
потрошувачка; за инвестиции; на население-
то по основа на лутрии, осигурувања и сл.) и 
состојба на средствата на семтките на корис-
ниците на општествени средства 

Интерна банка 
08 мес. филија-
ла на СОК 
10 мее. 

Податоци за износите на примените кредити 
и заеми; примања на име на самопридонес и 
на слични примања од населението; плаќања 
за материјал на КОС, исплата на население-
то з,а производи и услуги; издвојувана за оп-
шти и заеднички потреби; запрени даноци на 
промет на производи и извршени услуги; ис-
плата за инвестиции помеѓу КОС; вратени 
заеми и отплати на кредити; пласмани на 
сопствени средства и др. 

Врз основа на податоците од регистарот што Филијала на 
го водат организационите единици на СОК СОК 
се обезбедуваат податоци за износот на: 10 мес 
вкупно непокриената загуба; непокриената 
загуба од текуштата година; непокриената 
загуба од поранешните години; покритијата 
на непокриената загуба со средства без об-
врска за враќање (ООЗТ со кои е склучена са-
моуправна спогодба, фондови на заеднички 

СОК 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци; соби-
рање на пода-
тоци; пренесу-
вање на подато-
ци на ленти; 
логичка и смет-
ковна контрола 
и обработка на 
податоци 

СОК 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

х х х 20 мес. 

Собирање на 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
раобтка на под-
атоци 

СОК 
Печатење на 
обрасци; соби-
рање на пода-
тоци; пренесу-
вање на подато-
ци на ленти; 
Логичка и смет-
ковна контрола 
и обработка на 
податоци 

х х х 20 мес 

х х х 20 мес. 

1) Рокот за податоците за доходот и општествениот производ е 20.05. 

1 
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резерви, ОПЗ, други КОС, отпис на побарува-
ња); надоместување на непокриена загуба со 
санационен кредит (ООЗТ со кои е склучена 
самоуправна спогодба, фондови на заеднички 
резерви, ОПЗ, банки, други КОС); непокрне-
на загуба на крајот на извештајниот период и 
за бројот на невработените работници 

Месечен извештај за неиз-
вршените обврски на ко-
рисниците на општестве-
ни средства евидентирани 
во редоследот на напла-
тата кај СОК (Л) 

Број и износ на неизвршените обврски по на-
лозите на Службата издадени по ЗОП за по-
врат на средства (за инвестиции, за стоки и 
услуги; број и износ на неизвршените судски 
решенија за извршувањето; износ по налози-
те на КОС и Службата за наплата на об-
врските спрема ОПЗ, СИЗ и фондовите; из-
нос на неизвршените други обврски; износ на 
наплатената камата по основа за наплата; из-
нос на ненаплатените судски трошоци; број 
на вработените работници на крајот на месе-
цот 

Месечен извештај за на-
плата на приходи на оп-
штествено-политичките 

заедници и нивните фон-
дови, на самоуправните 
интересни заедници и на 
другите самоуправни ор-
ганизации и нивната рас-
пределба на корисниците 
(Б-2) 

Бруто-наплата на приходите според форми и 
видови и распределба на приходите на буџе-
тите, на самоуправните интересни заедници 
и на фондовите на општествено-политичките 
заедници 

Месечен извештај за ко-
рисниците на општестве-
ни средства кои при ис-
платата на аконтациите 
на чистите дини доходи 
имале ненамирени втаса-
ни обврски 

Податоци за КОС кои при исплатата на лич-
ните одходи имале ненамирени обврски и 
кои го поднеле образецот ЛДН: број на КОС 
и број на работници на кои им го исплатиле 
загарантиниот личен доход; број на КОС и 
број на работници на кои им го кои ги испла-
тиле личните доходи според самоуправната 
спогодба 

Месечен извештај за на-
чинот на исплатата на 
аконтациите на чистите 
лични доходи кај органи-
зациите на здружен труд 
што искажале загуба по 
периодичната пресметка 

Податоци за чистите лични доходи на ОЗТ 
што по периодичната пресметка за периодот 
I-VI и I-IX искажале загуба и го поднеле об-
разецот ЛДГ-1; број на ОЗТ и број на работ-
ници кои ги исплатиле чистите лични дохо-
ди: 
- според самоуправната спогодба, 
- врз основа на просечните чисти лични до-

ходи 

СОК 
Филијали на 
СОК 06 мес 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци; соби-
рање на пода-
тоци; пренесу-
вање на подато-
ци на ленти; 
логичка и смет-
ковна контрола 
и обраобтка на 
податоци 

СОК 
Филијали на 
СОК 08 мес 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци; соби-
рање на пода-
тоци; пренесу-
вање на подато-
ци на ленти; 
логичка и смет-
ковна контрола 
и обработка на 
податоци 

СОК 
Филијала на 
СОК 
05 мес 

Филијали на 
СОК 
05 мес 

Изработка на 
методологија, 
обраобтка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци, при-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и обр-
ботка на пода-
тоци 

СОК 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собираниве на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

5 

6 

7 х х х 10 мес 
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- по работник во претходниот пресметковен 
период 

8 Месечен извештај за на-
чинот на исплатата на 
чистите лични доходи 
кај организациите на 
здружен труд што ис-
кажале непокриена загуба 
по завршната сметка 

Податоци за исплатата на личните доходи на 
ОЗТ што искажале непокриена загуба по за-
вршната сметка и го поднеле образецот 
ЛДГ-2: број на ОЗТ и број на работници што 
ги исплатиле: 
- загарантираните чисти лични доходи; 
- чистите лични доходи врз основа на про-

сечните исплатени чисти лични доходи по 
работник за претходната година; 

- чистите лични доходи врз основа на просе-
кот на чистите лични доходи по работник 
од претходната година зголемени за 50% 
од растежот на аконтациите на чистите 
лични доходи по работник во областа на 
стопанството 

9 Периодична пресметка на 
буџетите на општествено-
-политичките заедници 
(за три, шест и девет ме-
сеци); 
- приходи и расходи во 

текот на годината 

Утврдување на финансискиот резултат: рас-
ходи (за работа на органите на управата, за 
посебни и други намени за работа на органи-
те на управата за народна одбрана и општес-
твена самозаштита со поттикнување на раз-
војот, инвестициите во стопанството и по-
ттикнување на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените подрачја, пренесени 
средства на други ОПЗ и СИС, за општестве-
ни дејности, за други општи општествени по-
треби, издвојување на средствата на резерви-
те); приходи (од данок од доход на ОЗТ, од 
данок од личните доходи, од данок на про-
мет на производи и услуги и од данок на про-
мет на недвижности и права, од данок на 
приход од имот и имотни права и од други 
даноци, од такси, од царини, по посебни про-
писи, од органите и организациите на ОПЗ 
по основ на инвестции во стопанството и 
други приходи од други ОПЗ); распоред на 
вишокот на приходот; покритие на расходи-
те; непокриени расходи 

10 Перо лична пресметка на 
организациите на 
здружен труд (за три, 
шест и девет месеци): 
- деловни резултати во 

текот на годината 
- деловни податоци кон 

деловниот резултат во 
текот на годината 

Утврдување на доходот, распоредување на 
заедничкиот доход, распоредување на дохо-
дот, утврдување на загуба, состојба на парич-
ните средства и на текуштите обврски, лични 
доходи, состојба на залихи, извори на сред-
ства и на други податоци за основните орга-
низации на здружен труд, работните органи-
зации, сложените организации на здружен 
труд заедниците на организациите на 

Филијали на 
СОК 
05. мес. 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

СОК 
Собирање на 
податоци, пре-
несување на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Органи за из-
вршување на 
буџетите на оп-
штествено-по-
литичките заед-
ници 
30.04 
30.07 
30.10 

Изработка на 
методлогија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

СОК 
. Собирање на 

податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

СОК 
Оранизации на 
здружен труд и 
други организа-
ции 
30.04 
30.07 
30.10 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
подтоци; прене-
сување на пода-
тоци на ленти; 
логичка и смет-
ковна контрола 
и обработка на 
податоци 

х х х 10 мес 

х х х 30.05 
29.08 
29.11 
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11 

12 

Финансиски резултати од 
работењето за потрбите 
на општествениот стан-
дард (за три, шест и девет 
месеци и една година) 

Перидичиа пресметка на 
претпријатија, погони и 
на други единици во 
странство (за шест и де-
вет месеци); 
- деловни резултати во 

текот на годината 
- посебни податоци 
- дополнителни подато-

ци 

13 Податоци за мешовито 
претпријатие во стран-
ство (МИС): 
- полугодишно 
- годишно 

14 Податоци за работно де-
ловната единица во сран-
ство (РЕ-2) 
- полугодишно 
- годишно 

здружен труд и други форми на здружување 
на организациите на здружен труд, земјодел-
ските и други задруги, договорните организа-
ции на здружен труд и работните заеднцн на 
сите организации и заедници. Податоците се 
обработуваат на ниво на стопанството однос-
но вонстопанството, по области, гранки, гру-
пи и подгрупи 
Утврдување на доходот (залихи, материјал-
ни трошоци, трошоци на амортизацијата, по-
трошени средства); приходи; распоредување 
на доходот; структура на доходот и загубата 
(основен доход, остварен чист доход на не-
покриената обврска од доходот, исплатени 
аконтации на чистите лични доходи, распоре-
ден доход), загуба и покритие на загубата 
(покритие од средствата на заедничката по-
трошувачка, покритие од личните доходи, не-
покриена загуба) 

Утврдување на доходот и на добивката, при-
времена распределба на добивката по дејнос-
ти, држави, основачи и републики 

Вложени средства, остварен финансиски ре-
зултат и негова распределба, просечен број 
на вработени работници, просечен месечен 
личен доход односон месечен личен доход 
односно месечна нето-плата по вработен 
странски работник 

Трошоци на работењето, лични издатоци и 
други лични примања, даноци и придонеси, 
основни средства, просечен број на вработе-
ни, просечен месечен личен доход, односно 
месечна нето-плата по вработен странски ра-
ботник 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции 
30.04 
30.07 
30.10 
28.02 

Организации на 
здружен труд -
основачи на-
претпријатија и 
погони во 
странство 
29.08 
29.11 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции - основачи 
на мешовити 
претпријатија 
во странство 
28.02 
30.07 

Организација 
на здружен 
труд односно 
корисник на оп-
штествени сред-
ства што осно-
вал деловна 
единица во 
странство 
28.02 
30.07 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

СОК 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
подтоци; прене-
сување на пода-
тоци на ленти; 
логичка и смет-
ковна контрола 
и обработка на 
податоци 

СОК 
Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
раоботка на 
податоци 

СОК 
Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

СОК 
Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на по-
датоци 

х х х 30.05 
29.08 
29.11 
09.04 

х х х 28.09 
29.12 

х х х 09.05 
28.09 

х х х 09.05 
28.09 
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15 Периодична пресметка на 
самоуправните интере-
совни заедници (за три, 
шест и девет месеци): 
- приходи и расходи во 

текот на годината 

Утврдување на финансискиот резултат (рас-
ходот и приходот), распоред на вишокот на 
приходот и утврдување на непокриените рас-
ходи. Со ова истражување се опфаќаат: само-
управните интересовни заедници (во областа 
на образованието, науката, културата, здрав-
ството и соицјалната заштита и дугите оп-
штествени дејности, во станбената област, во 
областа на комуналните дејности, во областа 
на дејноста на материјалното производство); 
деловните заедници; заедниците на 
здружениот труд за меѓусебна планска и де-
ловна соработка; Заедницата на југословен-
ските железници; Заедницата на југословен-
ските ПТТ; Заедницата на југословенското 
електростопанство; Здруженијата на банки-
те; Задружниот сојуз и други самоуправни 
интересовни заеддници; основните заедници; 
единиците на самоуправната интересовна за-
едница; сојузите и другите здруженија на са-
моуправните интересовни заедници; фондо-
вите на ОПЗ и самоуправните фондови на 
здружениот труд што не вршат кредитно-
-банкарски работи 

16 Периодична пресметка на 
органите на општестве-
но-политичките заедници 
(за три, шест и девет ме-
сеци): 
- приходи и расходи во 

текот на годината 

Утврдување на приходите и расходите во те-
кот на годината (утврдување на финансиски-
от резултат, распределба на вишокот на при-
ходи, непокриени расходи). Со ова ис-
тражување се опфаќаат: органите и организа-
циите на ОПЗ, другите државни органи, 
СОК, стопанските комори и општите 
здруженија 

17 Податоци за вложувања-
та на средствата на 
странски лица (ВССЛ): 
- годишно 

Средства, резултати од работењето (вкупен 
приход, доход, загуба, лични доходи, добив-
ка), распределба на добивката, покритие на 
загубите, број на вработени 

Самоуправни 
интересни за- . 
еднци, други за-
едници и фон-
дови 
30,04 
30.07 
0.10 

Изработка на 
методологија 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

СОК 
Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

СОК 

Органи и орга-
низации на оп-
штествено-по-
литичките заед-
ници и други 
заедници 
30.04 
30.07 
30.10 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логична 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

СОК 

Организации на 
здружен труд -
учесници во за-
едничкото ра-
ботење со 
странско лице 
29.02 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

х х х 30.05 
'29.08 
29.11 
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СОК 
18 Завршна сметка на орга-

низациите на здружен 
труд: 
- биланс на состојбата 
- биланс на успехот 
- посебни податоци кон 

билансот на успехот 

Податоци за средства и изворите на сред-
ствата: деловни и резервни средства за соли-
дарност и за други намени според синтетич-
ките сметки на контниот план за ОЗТ. Ут-
врдување на доходот, распоредување на до-
ходот и чистиот доход; искажување на те-
куштата загуба и покритијата на загубата; 
искажување на податоци за ислатените лични 
доходи, бројот на вработените, просечно ко-
ристените деловни средства, инвестициите во 
тек, планираниот износ на вкупниот приход, 
на доходот, на чистиот доход, на личните до-
ходи, акумулации и други податоци за основ-
ните организации на здружен труд, работни-
те организации, сложените организации на 
здружен труд, заединиците на организациите 
на здружен труд и на други форми на 
здружување на организациите на здружен 
труд, земјоделските и други задруги, дого-
ворните организации на здружен труд и ра-
ботните заедници на сите организации и за-
едници. Податоците се обработуваат на ниво 
на стопанството односно нестопанството, по 
области, гранки, групи и подгрупи 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции 
28.02 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

СОК 
19 Збирен биланс на успехот 

на работната односно на 
сложената организација 
на здружен труд1) 

Податоци за збирот и структурата на вкупни- Работни и Изработка на 
от приход и на доходот што ќе го остварат сложени орга- методологија, 
основните организации на здружен труд во низации на обработка на 
составот на работната организација односно здружен труд податоците за 
на сложената организација на здружен труд 15.03 СФРЈ 

Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоците 

СОК 
19а Консолидиран биланс на 

успехот на работната од-
носно на сложената орга-
низација на здружен 
труд1) 

Податоци за збирот и структурата на вкупни-
от приход и на доходот што ќе го остварат 
основните организации на здружен труд во 
составот на работната организација односно 
на сложената организација на здружен труд, 
намалени за износите што се повторуваат со 
пресметката во интерниот промет помеѓу ос-
новните организации на здружен труд во сос-
тавот на работната односно на сложената ор-
ганизација на здуржен труд 

Работни и 
сложени орга-
низации на 
здружен труд 
20.03 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци; пре-
несување. на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоците 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X X X 09.04 

В
торник, 31 декем

ври 1985 

х х х 15.04 

С
Л

У
Ж

БЕ
Н

 Л
И

С
Т

 Н
А

 С
Ф

РЈ 

X X X 20.04 

Број 76 - С
трана 2341 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Завршна сметка на прет-
пријатија, погони и на 
други работни единици 
во странство: 
- биланс на состојбата 
- биланс на успехот 
- посебни податоци 
- дополнителни подато-

ци 

21 Завршна сметка на само-
управните интересовни 
заедници: 
- биланс на состојбата 
- биланс на приходот и 

расходот 

22 Завршна сметка на орга-
ните на општествено-по-
литичките заедници 
- биланс на состојбата 
- биланс на приходот и 

расходот 

Деловни средства: обртни, основни и неде-
ловни средства. Извори.на средствата: трај-
ни извори, кредити, доверители и други паси-
ви. Утврдување и распределба на доходот, 
структура на доходот, добивка-загуба и по-
критие на загубата и посебни податоци за 
просечно користените средства, бројот на 
вработените, отплатите, ануитетите итн. - по 
области и вкупно за сите области, потоа по 
држави, основачи и републики 

Податоци за средствата и за изворите на 
средствата: деловни и резервни средства и 
средства на солидарноста и за други намени 
според синтетичките сметки на контниот 
план за ОЗТ. Утврдување на финансискиот 
резултат и распределба на вишокот на при-
ходи, непокриени расходи и нивното покри-
тие. Со ова истражување се опфаќаат: само-
управните интересовни заедници (во областа 
на образованието, науката, културата, здрав-
ството и социјалната заштита и другите оп-
штествени дејности на пензиското и инвалид-
ското осигурување; во станбената област; во 
областа на комуналните дејности, во областа 
на дејноста на материјалното производство); 
деловните заедници; заедниците на 
здружениот труд за меѓусебна планска и де-
ловна соработка; Заедницата на југословен-
ските железници; Заедницата на југословен-
ските ПТТ, Заедницата на југословенското 
електростопанство; здруженијата на банки-
те; здружените сојузи и другите самоуправни 
интересовни заедници; основните заедници; 
единиците на самоуправната интересовна за-
едница; сојузите и ,другите здруженија на са-
моуправните интересовни заедници; фондо-
вите на ОПЗ и самоуправните фондови на 
здружениот труд што не вршат кредитно-
-банкарски работи 
Податоци за средствата и за изворите на 
средсвата на деловните и резервните сред-
ства и на средствата за солидарност и за дру-
ги намени според синтетичките сметки на 
контниот план за органите на ОПЗ. Утврду-
вање на финансискиот резултат, распоред на 
вишокот на приходи, неокриени расходи и 
нивното покритие. Со ова истражување се 
опфаќаат органите и организациите на ОПЗ, 
другите државни органи, СОК, стопанските 
комори и општите здруженија 

') Во согласност со прописите на СИС во врска со чл. 43 и 44 од Законот за книговодството. 

СОК 
Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции-основачи 
на претпријати-
ја и погони во 
странство 
30.03 

Самоуправни 
интересовни за-
едници, други 
заедници и фон-
дови 
28.02 

Изработка на 
методологија, 
изработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

СОК 
Органи и орга-
низации на оп-
штествено-по-
литичката заед-
ница и други 
организации 
28.02 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
поддатоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

х х х 09.05 

х х х 09.04 

х х х 09.04 
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СОК 
23 Завршна сметка на буџе-

тите на општествено-по-
литичките заедници 
(ЗСБ): 
- биланс на состојбата 
- биланс на приходот и 
расходот 

Податоци за средствата и за изворите на 
средствата, деловни средства, резерви, други 
намени. Утврдување на финансискиот резул-
чтат; расходи (за работа на органите на упра-
вата, за посебни и други намени за работа на 
органите на управата, за народната одбрана 
и општествената самозаштита, за поттикну-
вање на развојот, интервенции за стпанство-
то и поттикнување на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените подрачја, пре-
несени средства на други ОПЗ и СИЗ-ови за 
општествени дејности, за други општи оп-
штествени потреби, издвојување средства на 
резервите); приходи (од данокот од доходот 
на ОЗТ, од данокот на личните доходи, од да-
нокот на промет на производи и услуги и од 
данокот на промет на недивжности и права, 
од данокот на приход од имот и имотни пра-
ва од други даноци, од такси, од царина, при-
ходи по посебни прописи, приходи од орга-
ните и организациите на ОПЗ, по основ на 
интервенции во стопанството и други прихо-
ди од други ОПЗ); распоред на вишокот на 
приходите; покритие на расходите; непокри-
ени расходи 

Орган за из-
вршување на 
буџетите на оп-
штествено-по-
литичките заед-
ници 
28.02 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

24 Завршна сметка на други-
те корисници на општес-
твени средства: 
- биланс на состојбата 
- биланс на приходот и 

расходот 

СОК 
Утврдување на состојбата и изворот на сред- Општествено" Изработка на Собирање на 
ствата и утврдување на приходот и расходот -политички ор- методологија, податоци; пре-
ѓа деловната година. Со ова истражување се ганизации, оп- обработка на несување на 
опфаќаат: општествено-политичките органи- штествени ор- податоци за податоци на 
зации, општествените организации и другите ганизации, мес- СФРЈ ленти; логичка 
општествено-правни лица, месните заедници ни заедници и и сметковна 
и другите организации и заедници други организа- контрола и об-

ции и заедници работна на под-
атоци 

СОК 
25 Завршна сметка на опре-

делени корисници на оп-
штествени средства 
- биланс 

Податоци за износите: активи (основни сред-
ства, парични средства, побарувања, пласма-
ни, разграничувања); пасиви (текушта обвр-
ски, временски разграничувања; извори на 
средства); расходи (материјални, лични, по-
себни намени, надомести, помошта); прихо-
ди (членарини, дотации). Со истражувањето 
се опфатени КОС што вршат дејност на под-
рачјето на месната заедница, односно на ОЗТ 
или кај други КОС и куќните совети што рас-
полагаат со општествени средства преку сво-
јата жиро-сметка 

Определени 
КОС 
28.02 

Изработка на 
методологија,, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

х х х 09.04 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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СОК 

26 Ревалоризација на основ-
ните средства и на сред-
ствата за заедничка по-
трошувачка на КОС (Р) 

27 Ревалоризација на основ-
ните средства и на сред-
ствата за заедничка по-
трошувачка на претприја-
тија, погони и на други 
работни единици во 
странство (Р) 

28 Пресметка на обртните 
средства и на изворите на 
обртните средства (ОБС) 

Усогласување на набавните и отпишаните 
вредности на градежните објекти, опремата и 
долгогодишните засади, плантажите со 
дрвја, приплодниот и работниот добиток и 
земјиштето (градежно, земјоделско и друго), 
искажани во книговодството на КОС, со па-
зарните цени на тие работи на денот кога се 
врши револоризација 

Усогласување на набавките и отпишаните 
вредности на градежните објекти, опремата и 
долгогодишните засади, плантажи на дрвја, 
приплоден и работен добиток и земјиште 
(градежно, земјоделско и друго), искажани во 
книговодството на КОС, со пазарните цени 
на тие предмети на денот кога се врши Рева-
лоризација 

Утврдување на делот на средствата за унап-
редување и проширување на материјалната 
основа на трудот што се користи за обртни 
средства (основни средства; извори на сред-
ства за основни средства); обртни средства 
(долгорочни пласмани, загуба и сомнителни 
и спорни побарувања; трајни обртни сред-
ства; краткорочни пласмани; други обртни 
средства) 

Корисници на 
општествени 
средства 
28.02 

Корисници на 
општествени 
средства што 
имаат претпри-
јатија, погони 
во странство 
30.03 

Организациите 
на здружен 
труд односно 
заедниците 
30.03 
15.031) 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

СОК 
Собирање на 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 

' контрола и об-
работка на под-
атоци 

СОК 
Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

х х х 29.04 

х х х 29.05 

х х х 10.04 

Сводни аналитички ис-
тражувања 

Споредбени показатели 
за искажување на резулта-
тите од работата на ра-
ботниците и работењето 
на основните организа-
ции на здружен труд 
- полугодишно 
- годишно 

Листата на показателите се утврдува во сог-
ласност со одредбите на чл. 140 и 143 од Зако-
нот за аодужеинот труд. Податоците се обра-
ботуваат врз основа на периодичната сметка 
на шест месеци и завршната сметка 

Документација 
на Службата на 
општественото 
книговодство 
28.02 
30.07 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

СОК 
Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

х х х 29.04 
29.09 

1) Во случај на статусни промени рокот е 75 дена од денот на спроведувањето на статусната промена. Ако се менува состојбата на обртните средства и на изворите, рокот за поднесување на пресметката е 30 дена од денот 
истекот на периодот за кој се составува таа пресметка. 
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2 Минимум на основни по-
казатели за планирање и 
следење на остварување-
то на плановите на орга-
низациите на . здружен 
труд 

Показателите што ги обезбедува СОК од за-
вршните сметки на организациите на 
здружен труд по дејности и со споредбен пре-
глед ^ СФРЈ, СР и САП, и тоа: вкупниот 
приход; материјалните трошоци, амортиза-
цијата; доходот; распоредувањето на дохо-
дот; распредениот чист доход; бруто-лични-
от доход; чистиот личен доход; средствата за 
заедничка потрошувачка; акумулацијата и 
резервите; здружените средства; каматите; 
користените деловни средства; број на врабо-
тените; доходот по работник; доходот спо-
ред користените деловни средства; чистиот 
доход по работник; акумулацијата во однос 
на доходот; чистиот личен доход по работ-
ник бруто-личниот доход по работник; и 
други, се утврдени со Упатството за миниму-
мот основни показатели за планирање и сле-
дење на остварувањето на плановите на са-
моуправните организации и заедници на оп-
штествено-политичките заедници („Сл. лист 
на СФРЈ", бр. 58/85) 

3 Минимун на основни по-
казатели планирање и 
следење на остварување-
то на плановите на само-
управните интересовни 
заедници 

Показателите што ги обезбедува СОК од за-
вршните сметки на самоуправните интере-
совни заедници, по дејности во споредбен 
преглед за СФРЈ, СР и САП и тоа: приходите 
и расходите, се утврдени во упатството за 
минимумот основни показатели за планира-
ње и следење на остварувањето на плановите 
на самоуправните организации и заедници и 
на општествено-политичките заедници („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 58/85) 

4 Минимум на основни по-
казатели за планирање и 
следење на остварување-
то на плановите на мес-
ните заедници 

Показателите што ги обезбедува СОК од за-
вршните сметки на месните заедници во спо-
редбен преглед за СФРЈ, СР и САП и тоа: 
приходите и расходите, се утврдени во Упат-
ството за минимумот ос.новни показатели за 
планирање и следење на остварувањето на 
плановите на самоуправните организации и 
заедници и на општествено-политичките за-
едници („Сл. лист на СФРЈ", бр. 58/85) 

Документација 
на Службата на 
општественото 
книговодство 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

СОК 

Контрола и об-
работка на под-
атоци 

СОК 
Документација 
на Службата на 
општественото 
книговодство 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
пода^ци за 
СФРЈ 

Контрола и об-
работка на под-
атоци 

СОК 

Документација 
на Службата на 
општественото 
книговодство 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Контрола и об-
работка на под-
атоци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X X X 27.03 

х х х 29.03 

х х х о; .04 
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СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И НА ОПШТЕСТВЕНОТО БОГАТСТВО 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

1 Годишен извештај за ин-
вестициите во основни 
средства и во средства за 
заедничка потрошувачка 
(ИНВ-cl)1) 

Исплати за инвестиции по форми на финан- Сите организа-
сирање и дејности на инвеститорот; остваре- дни и заедници 
ни инвестиции по карактер на изградба, тех- - инвеститори 
ничка структура, дејност на инвеститорот и во ошитестве-
намена; вкупна претсметковна вредност на ниот сектор 
инвестициите, активирани, неактивирани ин- 28.02 
вестиции и инвестиции во проект, по дејност 
на инвеститорот и намена; време на изград-
ба, очекувани ефекти од инвестициите и капа-
цитети на инвестиционите објекти во нату-
рални показатели 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија; 
обработка на 
податоци за 
СР, САН и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и пренесување 
на податоци на 
картички - лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола 

Статистички органи 

2 Месечен извештај за из-
меруваните инвестиции 
во основни средства 
(ИНВ-Н) 

3 Штети од елементарни 
непогоди - годишно 

Претсметковна вредност на целокупната из-
мерувана инвестиција во основни средства; 
извори на финансирање; вид и количина на 
производи; време на почеток и завршеток на 
градбата; однос помеѓу домашната и увозна-
та опрема; техничка структура; техологија 
на процесот на производството (домашна и 
странска); потребни количини на основни су-
ровини и на репродукциони материјали и ни-
вно потекло; потребни количини и видови 
енергија; потребен број на нововработени ра-
ботници; пласман на производи на домашни-
от и странскиот пазар, бруто-девизен ефект 
(според член 5 од Општествениот договор за 
евидентирањето на намеруваните инвести-
ции) 

Височина на штетата по причини, по терито-
рија и по субјекти погодени со штета 

Определени ор-
ганизам и за-
едници-инвес-
титори во оп-
штествениот 
сектор - најдоц-
на во рок од 15 
дена од денот 
на утврдување-
то на предло-
гот за донесува-
ње на инвести-
циона одлука 
за измерувана-
та инвестиција, 
но пред нејзи-
ното донесува-
ње (според член 
4 од Општес-
твениот дого-
вор) 

Комисија за 
процена на 
штети на оп-
штествено-по-
литичките заед-
ници 
30.04 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање; 
контрола и об-
работка на по-
датоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

1) Од 1987 година измена на содржината на извештајот 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

х х х 31.05 

х х х 15 мес 

х х х 31.05 
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4 Пријава на инвестиции до 
Службата на општестве-
ното книговодство 
(СОК-ИН-1) - повремено 

Општи податоци за објектот (број на инвес-
тиционите објекти, статистичка ознака на из-
меруваната инвестиција, адреса на објектот, 
датум на почеткот на изградбата, планирана 
година на завршувањето на изградбата на об-
јектот и др.); податоци за претсметковната 
вредност; техничка структура на вложувања-
та во претсметковната вредност (градежни 
работи, опрема, други вложувања); обезбеду-
вање на средства (сопствени средства, 
здружени средства, средства на странски со-
инвеститор, кредитни средства, други изво-
ри) 

5 Пријава на промената на Податоци за претсметковната вредност (со 
претсеметковната вред- досега пријавените пречекорувања, зголему-
ност на инвестициите до . вање на претсметковната вредност, намалу-
Службата на општестве- вање на пресметковната вредност); технич-
кото книговодство ка структура (градежни работи, опрема, дру-
(СОК-ИН-2) - повремено ги вложувања); обезбедување на средства 

(сопствени средства, здружени средства, 
средства на странски инвеститори, кредитни 
средства, други извори): необезбедени сред-
ства 

6 Месечен извештај на бан-
ките и други финансиски 
организации за исплатите 
за инвестиции од сред-
ствата на инвестиционите 
кредити во користење 
(ИН-К-1) 

Исплати за инвестиции по општини според 
седиштето на инвеститорот, по инвеститори 
и инвестициони објекти од средствата на ин-
вестиционите кредити во користењето од 
банките и од другите организации и посебно 
податоци за малото стопанство 

7 Месечен извештај за из-
вршените плаќања за ин-
вестиции од интерната 
сметка на членот на ин-
терната банка по инвести-
циони објекти (P-1/a ИБ) 

Податоци за извршените плаќања на инвес-
тиција од интерните сметки на инвеститорот 
што се извршени со посредство на интерна 
банка, по инвестициони објекти и за „други 
инвестициони вложувања" и посебно подато-
ци за малото стопанство 

КОС - инвести-
тори при прија-
ва на почеткот 
на градбата на 
објектите - на-
бавки на опре-
ма 

Изработка на 
методологија 

СОК 
Собирање на 
податоци, ло-
гичка и смет-
ковна контро-
ла, внесување 
на податоци во 
датотеки по ин-
вестициони об-
јекти 

КОС - инвести-
тори - при при-
јава на промена 
на пресметков-
ната вредност 
на инвестиции-
те, а најмалку 
еднаш годишно 

Изработка на 
методологија 

СОК 
Собирање на 
податоци, ло-
гичка и смет-
ковна контро-
ла, внесување 
на податоци во 
датотеки по ин-
вестициони об-
јекти 

Банкарски орга-
низации 
08. мес. 

Изработка на 
методологија 

СОК 
Собирање на 
податоци, ло-
гичка и смет-
ковна контро-
ла, внесување 
на податоци во 
датотеки по ин-
вестициони об-
јекти 

Интерна банка 
08. мес. 

Изработка на 
методологија 

СОК 
Собирање на 
податоци, ло-
гичка и смет-
ковна контро-
ла, внесување 
на податоци во 
датотеки по ин-
вестициони об-
јекти 

Ј I 3 - 4 5 6 7 8 9 10 
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8 Тримесечен извештај за 
определените плаќања и 
вложувања за инвестиции 
(СОК-ИН-3) 

Сводни аналитички ис-
тражувања 

1 Годишна претсметка на 
инвестициите во основни 
средства во сопственост 
на граѓаните 

2 Годишна пресметка на 
вредностите на инвести-
циите во постојани цени 

3 Годишна пресметка на 
вредностите на основните 
средства во општествена-
та сопственост во посто-
јани цени 

4 Статистика на технички-
от развој - годишно 

5 Тримесечен извештај за 
инвестициите во тек по 
инвестициони објекти и 
по други инвестициони 
вложувања 

Користење на средства од сопствените и дру-
ги извори. Плаќања од девизната сметка 
(сопствени средства или здружени девизни 
средства на странски соинвеститор), стран-
ски кредити без посредство на домашни бан-
ки, стоковни кредити (домашни, странски); 
работи во сопствена режија (прираст на ос-
новното стадо, на долгогодишните засади и 
шуми; вредност на работите и материјалот 
добиен без обврска за враќање, средства на 
странски соинвеститори добиени во форма 
на производи и на извршени работи, ненами-
рени обврски спрема производителите и по-
себно податоци за малото стопанство 

Остварени инвестиции по техничка структу-
ра и по области и по основни форми на фи-
нансирање 

Остварени инвестиции на општествениот 
сектор и во сопственост на граѓаните по на-
мена и техничка структура 

Набавна вредност на основните средства по 
техничка структура и по области и гранки на 
индустријата и сообраќајот 

Електрификација, хемизација, механизација, 
автоматизација, нови технолошки постапки, 
нови производи, научноистажувачка. и развој-
на работа 

Сите податоци што се водат во евиденцијата 
на инвестиционите објекти кај Службата за 
општествено книговодство, и тоа за: инвести-
торот; објектот; претсметковната вредност 
(пресметковна вредност на инвестиционите 
објекти според инвестиционата програма, 
техничката структура на вложувањето, обез-
бедувањето средства); договорените инвести-
ции (вкупно договорени инвестиции, догово-

КОС - инвести-
тори 
15.04 
15.07 
15.10 
15.01 

Изработка на 
методологија 

СОК 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Филијали на 
СОК - врз ос-
нова на евиден-
цијата и доку-
ментацијата 
15.04. 
25.07 
25.10 
25.01 

Собирање на 
податоци, ло-
гичка и смет-
ковна контро-
ла, внесување 
на податоци во 
датотеки по ин-
вестициони об-
јекти 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-

работка на ме-
тодологија; из-
работка на пре-
сметки за СР и 
САП 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-

методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работна на ме-
тодологија 

методологија и 
пресметка за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија и 
пресметка за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Статистички органи 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија 

Изработка на 
методологија, 
обработка за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
логичнка кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци за СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија 

СОК 
Собирање на 
податоци; ло-
гичка и смет-
конва контро-
ла, внесување 
на податоци во 
дадотеки по ин-
вестициони об-
јекти 

х х 01.07 

х х 31.12 

х х 30.04 

- х х 31.12 

х х х 10.02 
10.05 
10.08 
10.11 
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В

торник, 31 декем
ври 1985 

С
Л

У
Ж

БЕ
Н

 Л
И

С
Т

 Н
А

 С
Ф

РЈ 
С

трана 2348 - 
Б

рој 76 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Месечен извештај за ис-
платите за инвестиции од 
сметката на инвестито-
рот и од средствата на 
кредитот 

рени инвестиции во земјата, договорени ин-
вестиции во земјата за кои се обезбедува пла-
ќање, обезбедување на плаќање, обезбедува-
ње на плаќање, необезбедено плаќање за ин-
вестиции, договорени инвестиции за самос-
тојните занаетчии, договорени инвестиции со 
странски содоговарач, вредност на инвести-
циите во споствена режија); недоговорени 
инвестиции; извршени вложувања (извршени 
плаќања, други извршени вложувања, дадени 
неискористени аванси на добавувачи); из-
вршени преноси на банкарски кредити на 
сметка на инвеститорот; трошоци за конзер-
вирање на објекти чија изградба е запрена; 
посебно податоци за малото стопанство 

Податоци за извршените плаќања: од жиро-
сметката (преку Службата, преку интерната 
банка); од други сметки кај Службата (издво-
ени средства за обезбедување на финансира-
њето на инвестиции, други издвоени средства 
за инвестиции, средства за заедничка потро-
шувачка); од кредитните средства на домаш-

. ките банки (во динари, динарска противвред-
ност на девизните кредити, курсни разлики 
пресметани на исплатите во текуштата годи-
на); од кредити пласирани преку банките по 
комисиони работи (во динари, динарска про-
тивредкост на девизни кредити, курсни раз-
лики пресметани на исплатите во текуштата 
година) од кредитите добеиени од странство 
без посредство на домашните банки; посебно 
податоци за малото стопанство 

СОК 
Филијали на 
СОК - врз ос-
нова на евиден-
цијата и доку-
ментацијата 
17. мес. 

Изработка на 
методологија, 
логичка контро-
ла, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци, ло-
гичка и смет-
ковна контро-
ла, обработка 
на податоци 

х х х 23. мец 

Истражувања што се 
спроведуваа? секоја годи-
на 

1 Дневен телеграфски из-
вештај за ликвидноста на 
банките и на определени 
финансиски организации 

СТАТИСТИКА НА ПАРИТЕ И КРЕДИТИТЕ 

Податоци за состојбата на определени сред-
ства на банките и на други финансиски орга-
низации: 

1. состојба на жиро-сметките, 
износ на користените средства над износот 
на расположивите средства на жиро-сметка-
та на банката, во смисла на член 111 став 3 од 
Законот за СОК („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 70/83); 
3. состојба на паричните средства на резер-

вниот фонд; 
4. износ на користените средства на резер-

вниот фонд за одржување на дневната лик-
видност на банките; 

Банки и други 
финансиски ор-
ганизации до 
народните банки 
- секој работен 
ден до 10 часот, 
а народните 
банки на НБ на 
Југославија -
секој работен 
ден до 12 часот 

Народни банки 
Изработка на Собирање, кон-
методологнја, 
печатење на об-
расци и обра-
ботка на пода-
тоци за СФРЈ 

трола и сора-
ботка на пода-
тоци 

- х х Крајот 
на секој 
работен 
ден Б
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5. износ на користените средства на за-
должителната резерва за одржување, на 
дневната ликвидност на банките; 

6. состојба на кредитот за одржување на 
дневната ликвидност што банките го ко-
ристат кај НБ на Југославија 

2 Десетдневен извештај за 
пресметката на минимал-
ната ликвидност на бан-
ките 

Десетдневен просек на паричните средства на 
резервниот фонд и на ликвидните пласмани 
од тој фонд (вклучувајќи го во тие пласмани 
и делот на благајничките записи на Народна-
та банка на Југославија запишани од сред-
ствата од жиро-сметката) во однос на состој-
бата на резевниот фонд 

3 Десетневни телеграфски Определени податоци за кредитите и другите 
извештај за кредитите и видовии пласмани на банките; податоци за 
средствата на банките средствата - депозитите на корисниците на 

општествени средства и за штедните влогови 
на граѓаните 

4 Десетдневен извештај за 
оптекот на готовите пари 

Податоци за готовите пари во оптек 

4 5 6 7 8 9 10 

Народни банки 

Банки (образец 
МЛ), 5 дена од 
денот на исте-
кот на декадата 
Народни банки 
на републиките 
и автономните 
покраини - Зби-
рен извештај за 
пресметката на 
минималната 
ликвидност на 
банките, 7 дена 
од денот на ис-
текот на дека-
дата 

Банките до на-
родните банки 
5 дена по исте-
кот на декада-
та, а овие На-
родната банка 
на Југославија 
- наредниот 
ден од денот на 
приемот на 
податоците 

Изработка на 
методологија, 
печатење на об-
расци и обра-
ботка на пода-
тоци за СФРЈ 

Собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци 

- х х Десет де-
по исте-
кот на 
декадата 

Народни банки 
Изработка на 
методологија, 
печатење на об-
расци и обра-
ботка на пода-
тоци за СФРЈ 

Собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци 

- х х Десет де-
на по ис-
текот на 
декадата 

Филијали на 
Службата на 
општественото 
книговодство 
ро од 3 дена од 
денот на исте-
кот на декадата 
Народни банки 
во рок од 4 де-
на од денот на 
истекот на де-
кадата 

Народна банка на Југославија 
Изработка на 
методологија, 
печатење на об-
расци, контро-
ла и обработка 
на податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

х " 05. мес. 
15. мес. 
25. мес. 
за по-
следната 
декада 
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СОК 
5 Статистичко следење на 

податоците за паричните 
примања и издавања за 
кредитите и паричните 
средства на населението 
од односот со општестве-
ниот сектор и со стран-
ство месечно 

1) Текови примања и издавања на население-
то од односот со општествениот сектор 
според видовите на примањата (лични до-
ходи и други лични примања, примања од 
социјално осигурување и социјална за-
штита, од продажба на производи и врше-
ње на услуги и др.), како и по намена на 
издавањата (за даноци и придонеси на сто-
ки и услуги и др.) 

Од постојната 
сопстевнах еви-
денција и доку-
ментација 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци 

б) Тековен прилив и одлив на средствата на Од постојната 
населението од односите со странство; сопствена еви-
податоци за прометот и состојбата на кре- денција и доку-
дитите и ма паричните средства на населе- ментација 
нието, по видови на кредити и видови на 
депозити 

Народна банка на Југославија 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање, кон-
трола л обра-
ботка на пода-
тоци 

6 Месечен извештај за кни-
говодствената состојба на 
сметките на банките и на 
другите финансиски орга-
низации (КНЈ-БИФО) 

Промет и салдо на аналитичките и синтетич-
ките сметки на банките и на другите финан-
сиски организации 

Банки и други 
финансиски ор-
ганизации што 
вршат кредит-
но-банкарски 
работи до 8-ми 
во месецот за 
сите обврзници 
до 15-ти во ме-
сецот за народ-
ните банки на 
републиките и 
на автономните 
покраини 

Народна банка на Југославија 
Изработка на 
методологија, 
собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци за СР, 
САП и СФРЈ 

7 Месечен извештај за бру-
то-прометот и за салдото 
на сметките на корисни-
ците на општествени 
средства кај СОК (КНЈ-
-1-СОК) 

Промет и состојба на сметките на корисници" Филијали на 
те на општествени средства кај Службата на СОК 
општественото книговодство 06. мес. 

Изработка на 
методологија, 
обработка, на 
податоци за 
СФРЈ 

СОК 
Печатење на 
обрасци; соби-
рање на пода-
тоци; пренесу-
вање на подато-
ци на ленти; 
логичка и смет-
ковна контрола 
и обработка на 
податоци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

х х 23 мес. 

х х 13. мес. 

- х х 17. мес. 
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8 Месечен биланс на банки- Состојба на средствата и на пласманите на 
те по скратена шема банките на последниот ден во месецот, спо-

ред поважните билансни позиции, за потре-
бите на монетарно-кредитните согледувања 

9 Месечна спецификација 
на средствата на депози-
тите по видување на ко-
рисниците на општестве-
ни средства (КНЈ-2-СОК) 

Состојба на средствата на корисниците на 
општествени средства по републики односно 
автономни поркаини според седиштето на 
банката на депозитот 

10. Спецификација на крат-
корочните пласмани по 
рокови на втасувања-ме-
сечно 

Податоци за краткорочните извори на сред-
ствата и структури на пласманите според ро-
ковите ва втасувањата 

11 Месечен извештај за кре- Состојба на краткорочните и долгорочните 
дитите за обртни сред- кредити на банките дадени на организациите 
ства (К-1)1) на здружен труд од стопанските дејности, ка-

ко и состојба на кредитите од името и за 
сметка на правните лица и граѓаните: 
- по области и видови на кредити 
- по гранки и групи 
- по намена и рочност на кредитите 

I) Од 1.1 1988 годинак истражувањето ќе го врши Народната банка на Југославија 

4 5 6 7 8 9 10 

Банки, народни 
банки на репуб-
ликите и народ-
ни банки на ав-
тономните по-
краини до 12 
односно 16 во 
месецот (банки 
со поголем број 
на деловни еди-
ници) за состој-
бата на послед-
ниот ден на 
претходниот 
месец 

Филијали на 
СОК 
Об.мес. 

Народни банки 
Изработка на Собирање на 
методологија, податоци, 
контрола и об-
работка на под-
атоци за СР, 
САП и СФРЈ 

СОК 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци; соби-
рање на пода-
тоци; пренесу-
вање на подато-
ци на ленти; 
логичка и смет-
ковна контрола 
и обработка на 
податоци 

Народни банки 
Банки До 12 од-
носно 16 во ме-
сецот (банки со 
поголем број на 
деловни едини-
ци) за состојба 
на последниот 
ден на претход-
ниот месец 

Банкарски орга-
низации 
09. мес. 

Изработка на 
методологија, 
печатење на об-
расци и обра-
ботка на пода-
тоци за СФРЈ 

Собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци 

СОК 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци, соби-
рање на пода-
тоци; пренесу-
вање на подато-
ци на ленти; 
логичка и смет-
ковна контрола 
и обработка на 
податоци 

х х 25. мес. 
за состој-
ба на по-
следниот 
ден на 
претход-
ниот ме-
сец 

- х х 12. мес. 

х х 25. мес. 
за состој-
ба на по-
следниот 
ден на 
претход-
ниот ме-
сец 

х х 18. мес. 
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Народни банки 
12 Спецификација на креди-

тите за селективни наме-
ни според самоуправната 
спогодба на банките - ме-
сечно 

Подадоци за кредитите за селективни намени 
според самоуправната спогодба на банките 
за определен период и користење на примар-
ната емисија на Народната банка на Југосла-
вија за покритие на соодветниот дел од овие 
кредити 

Банки до 12 од-
носно 16 во ме-
сецот (банки со 
поголем број на 
деловни едини-
ци) за состојба 
на последниот 
ден на претход-
ниот месец 

Изработотка на 
методологија, 
печатење на об-
расци и обра-
ботка на пода-
тоци за СФРЈ 

Собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци 

- х х 27. мес. 
за состој-
ба на по-
следниот 
ден на 
претход-
ниот ме-
сец 

13 Месечно следење на ка-
матните стапки 

Каматни стапки на кредити и депозити што 
банките ги договараат со корисниците на 
кредити и со депонентите на средства 

Народната банка на Југославија 
Банки - истиот Изработка на -
ден од донесу- методологија, 
вањето на изме- печатење на об-
ните и дополне- . расци, собра-
нијата на Одлу- ње, контрола и 
ката за камат- обработка на 
ките стапки податоци за 

СР, С АЛ и 
СФРЈ 

х 10. мес. 
за прет 
месец 

14 Месечен извештај за пре-
сметката на задолжител-
ната резерва на банките 
кај Народната банка на 
Југославија 

Депозити на банките на кои се пресметува за-
должителната резерва, распоредени според 
диференцираните стапки на задолжителната 
резерва. Износ на пресметаната и издвоената 
задолжителна резерва 

Банки (Образец 
ЗР пресметка 
на задолжител-
ната резерва) 
до 10 во месе-
цот за претход-
ниот месец. На-
родни банки на 
републиките и 
народни банки 
на автономните 
покраини. Зби-
рен извештај за 
пресметката на 
задолжителната 
резерва на бан-
ките до 15 во 
месецот 

Народни банки 
Изработка на Собирање, кон-
методологија, трола и обра-
печатење на об- ботка на пода-
расци и обра- ... тоци 
ботка на пода-
тоци за СФРЈ 

х х 20. мес 

15 Тримесечен и извештај за 
примената на инструмен-
те за обезбедување на 
плаќањата (ОП) 

СОК 
Податоци за примената на инструментите за Филајали на Изработка на Печатење на 
обезбедување на плаќањата, како и податоци СОК методологија, обрасци; соби-
за бројот и износот на налозите за плаќања 10.04 обработка на рање, контрола 
што не можеле да бидат извршени до сметка- 10.07 податоци за и обработка на 
та на должникот, банката, гарантот односно 10.10 СФРЈ податоци 
авалистот 10.01 

х х х 30.01 
30.03 -
30.07 
30.10 
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16 Периодична пресметка на 
банките (за три; шест и 
девет месеци): 
- приходи и расходи во 

текот на годината 

Утврдување на приходите и расходите и на 
заедничкиот доход, искажување на загуби и 
искажување на посебни податоци за делот на 
заедничкиот доход внесен во фондовите на 
банката и за други намени^ Со ова ис-
тражување се опфаќаат: Народната банка на 
Југославија; народните банки на републики-
те, народните банки на автономните покраи-
ни; интерната банка; основната банка; 
здружената банка; фондот на ОПЗ и самоуп-
равниот фонд на здружениот труд што врши 
кредитно-банкарски работи; штедилницата; 
поштенската штедилница; штедно-кредитна-
та задруга; како и други финансиски органи-
зации што вршат кредитно-банкарски работи 

17 Периодична песметка за 
заедниците за осигурува-
ње (за три, шест и девет 
месеци) 

Утврдување на финансискиот резултат, рас-
поред на вишокот на приходите и на непок-
риените расходи. Со ова истражување се оп-
фаќаат: заедниците за осигурување на имоти 
и лица; заедниците за ризици, здруженијата 
на заедниците за осигурување на имоти и ли-
ца и заедниците за реосигурување 

18 Шестмесечен извештај за 
структурата на динарско-
то и девизното штедење 

Динарско и девизно штедење по рочност, ви-
сочина на влогот, број на штедачи 

19 Завршна сметка на банки-
те: 
- биланс на состојбата 
- биланс на приходите и 

расходите 

Податоци за средствата и изворите на сред-
ствата: на деловните и резервните средства, 
на средствата за солидарност и средствата на 
другите намени и податоци за работите во 
име и за сметка на правните лица и граѓани-
те. Утврдување на заедничкиот доход, распо-
ред на заедничкиот доход и загуба и посебни 
податоци; за делот на заедничкиот доход 
внесен во фондовите на банката и за други 
измени. Со ова истражувања се опфаќаат: 
Народната банка на Југославија; народните 
банки на републиките односно народните 
банки на автономните покраини; интерната 
банка; основната банка, здружената банка; 
фондот на ОПЗ и самоуправниот фонд на 
здружениот труд што врши кредитно-банкар-
ски работи; штедилниците; поштенските 
штедилници; штедно-кредитните задруги; 
како и други финансиски организации што 
вршат кредитно-банкарски работи 

Банки и други 
организации 
што вршат кре-
дитно-финанси-
ски работи 
30.04 
30.07 
30.10 

Заедници за 
осигурување 
30.04 
30.07 
30.10 

Банки и по-
штенски ште-
дилници 
15.07 
15.01 

Банки и други 
организации 
што вршат кре-
дитно-финанси-
ски работи 
28.02 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

СОК 
Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

СОК 
Изработка на Собирање на 
методологија, податоци; пре-
обработка на несување на 
податоци за податоци на 
СФРЈ ленти; логичка 

и сметковна 
контрола и об-^ 
работка на под-
атоци 

Народна банка на Југославија 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податошгза 
СФРЈ 

Собирање и об-
работка на под-
атоци 

СОК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- х х 30.05 
29.08 
29.11 

- х х 30.05 
29.08 
29.11 

х х 25.07 
25.01 

- х х 09.04 
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СОК 
19 Завршна сметка за заед-

ниците за осигурување: 
- биланс на состојбата 
- биланс на приходите и 

расходите 

Сводни аналитички ис-
тражувања 

1 Минимум на основни по-
казатели за планирање и 
следење на остварување-
то на плановите на заед-
ниците за осигурување на 
имоти и лица: 

Заедници за 
осигурување 
28.02 

Податоци за средствата и изворите на сред-
ствата на: деловните резерви на сигурноста, 
материјалните и општествените резерви. Ут-
врдување на финансискиот резултат, распо-
ред на вишокот на приходите, непокриени 
расходи и нивно покритие: со ова истражува-
ње се опфаќаат: заедниците за осигурување 
на имоти и лица; заедниците за ризици, 
здруженијата на заедниците за осигурување 
на имоти и лица и заедниците за реосигуру-
вање 

Показателите што ги обезбедува СОК од за- Документација 
вршните сметки на заедниците за осигурува' на Службата на 
ње на имоти и лица во споредбен преглед за општественото 
СФРЈ, СР и САП, и тоа: средствата за осигу- книговодство 
рување и реосигурување и расходите на сред-
ствата за осигурување и реосигурување, се 
утврдени во Упатството за минимумот ос-
новни показатели за планирање и следење на 
остварувањето на плановите на самоуправ-
ните организации и заедници и на општестве-
но-политичките заедници („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 58/85) 

СТАТИСТИКА НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ БИЛАНСИ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци; пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

СОК 
Контрола и об-
работка на под-
атоци 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја година 

1 Енергетски биланс - го-
дишно 

Производство, потрошувачка, увоз, извоз и 
залихи на електроенергија, јаглен, нафта, на-
фтени деривати, гас и топлотна енергија 

Статистички органи 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја година 

1 Месечен извештај за це-
ните на производителите 
на индустриски произво-
ди (Ц-41) 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи и до-
полнителни 
податоци од из-
браните органи-
зации на 
здружен труд 

СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ 

Изработка на 
методологија и 
биланс за СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; из-
работка на би-
ланси за СР и 
САП 

Продажни цени на околу 1800 производители Избрани орга-
за околу 1.400 индустриски производи, однос- низации на 
но соодветен број на производи во потребен здружен труд 
број индустриски организации за пресметува" од индустрија-
на на репрезентативните индекси на цените та и рударство-
за републиките и автономните покраини то 18 мес 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
собирање на 
податоци, пре-
несување на 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
ленти, логичка 
и сметковна 
контрола, обра-
ботка на пода-
тоци за СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

- х х 09.04 

- х х 29.03 

- х х 30.06 

х х 04. мес. Б
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2 Месечен извештај за це-
ните на производителите 
на земјоделски производи 
во трговијата на големо 
(Ц-21) 

Цени во трговијата на големо во 27 градови 
за околу 195 производи 

3 Месечен извештај за про-
дажните цени на мало: на 
индустриски прехранбени 
производи (Ц-12) и на ин-
дустриски непрехранбени 
производи (Ц-13) 

Продажни цени во трговијата на мало за око-
лу 80 индустриски прехранбени и околу 200 
индустриски непрехранбени производи во 50 
до 60 градови, односно соодветен број произ-
води во потребен број градови за пресметува-
ње на репрезентативните индекси за републи-
ките и автономните покраини 

4 Петнаесетдневен извеш-
тај за цените на мало на 
земјоделските производи 
(Ц-11а) 

Најниски, највисоки и најчести цени во трго-
вијата на мало или на пазарот за околу 50 
земјоделски производи во 50 до 60 градови 

5, Месечен извештај за це-
ните на мало на земјодел-
ски производи(Ц-П) 

Најчести цени на мало во трговијата и на па-
зарот за околу 50 земјоделски производи во 
50 до 60 градови, односно соодветен број на 
градови за да се пресметаат репрезентатив-
ните индекси на цените за републиките и ав-
тономните покраини 

') За градови и општини во кон се снимаат цените. 

Избрани орга-
низации на 
здружен труд 
од трговијата 
на големо 
22 мес 

Статистички органи 

Избрани про-
давници во 
трговијата на 
мало 
13. мес 
10. мес 

Избрани про-
давници во 
трговијата на 
мало и индиви-
дуални продав-
ници на паза-
рот 07. и 21. 
мес 

Избрани про-
давници во 
трговијата на 
мало и индиви-
дуални продав-
ници на паза-
рот 
21. мес 

Изработка на 
методологија, 
собирање на 
податоци, под-
несување на 
податоци на 
ленти, логичка 
и сметковна 
контрола, обра-
ботка на пода-
тоци за СР, 
С АЛ и СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
собирање на 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
ленти, логичка 
и сметковна 
контрола, обра-
ботка на пода-
тоци за СР, 
САП и СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци за СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
собирање на 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
лента, логичка 
и сметковна 
контрола, обра-
ботка на пода-
тоци за СР, 
САП и СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

4 5 6 7 8 9 10 

х х 04. мес. 

i1) х х 04. мес 

i1) х х 12. мес 
26. мес 

i1) х х 04. мес В
торник, 31 декем

ври 1985 
С

Л
У

Ж
БЕ

Н
 

Л
И

С
Т

 Н
А

 С
Ф

РЈ 
С

трана 2356 - Б
рој 76 



6 Месечен извештај за це-
ните на мало на услуги 
(Ц-14) 

Цени на мало за занаетчиски, комунални, со-
обраќајни и други услуги за околу 60 видови 
услуги во 50 до 60 градови односно соодвет-
ни видови услуги во потребен број на градо-
ви за пресметување на репрезентативните ин-
декси на цените за републиките и автономни-
те покраини 

Избрани орга-
низации на 
здружен труд 
што вршат ус-
луги и дуќани 
во сопственост 
на граѓаните 
16. мес. 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
собирање на 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола обра-
ботка на пода-
тоци за СР, 
САП и СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

7 Месечен извештај за це-
ните на угостителските 
услуги (Ц-31) 

Цени во угостителството за вонпансионските Избрани угос-
услуги за 68 производи и услуги (јадење, пи- тителски објек-
јачки и ноќевање) во 81 град и 302 угостител' ти 
ски објекти 22. мес 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
собирање на 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
ленти, логичка 
и сметковна 
контрола, обра-
ботка на пода-
тоци за СР, 
САП и СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

8 Тримесечен извештај за 
цените на пансионите во 
хотелите (Ц-33) 

9 Тримесечен извештај за 
цените на репродукцио-
ниот материјал, на сред-
ствата за работа и на ус-
лугите во земјоделството 
(Ц-52) 

Цени на пансионите во 83 хотели во околу 56 
туристички места 

Количества и услуги за околу 138 производи 
и услуги 

Избрани угос-
тителски објек-
ти 
10.01 
10.04 
10.07 
10.10 

Избрани орга-
низации на 
здружен труд 
од земјодел-
ството и земјо-
делски задруги 
15.01 
15.04 
15.07 
15.10 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
собирање на 
податоци и об-
работка за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обаботка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

1) За градови и општини во кои се снимаат цените. 

Ј . ^ 3 4 5 6 7 8 9 10 

i1) х х 04. мес 

i1) х х 04. мес 

Р) х х 20.02 
20.05 
20.08 
20.11 

- х х 01.03 
01.06 
01.09 
01.12 
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10 Тримесечен извештај за Цени на одделни видови работи, по позиции 
цените на работите на на работите и др. 
градежните објекти (Ц-50) 

11 Полугодишен извештај за 
цените на становите на 
изведувачите на општес-
твениот сектор (Град. 41) 

Договорна цена и конечна цена на завршени-
те станови по 1 т 2 станбена површина, струк-
тура на цената, време на почетокот и завршу-
вањето на изградбата, опременост на зграда-
та со инсталации и др. 

12 Полугодишен извештај за 
набавките и продажните 
цени, за разликите во це-
ната и за данокот на про-
мет во трговијата на ма-
ло: 
- земјоделски производи 

(Ц-11) 
- индустриски прехран-

бени производи (Ц-12) 
- индустриски непрех-

ранбени производи (Ц-

Набавни и продажни цени, разлики во цената 
и данокот на промет во трговијата на мало 
за околу 50 земјоделско-прехранбени произ-
води, 80 индустриско-прехранбени произво-
ди и 200 индустриско-непрехранбени произ-
води во 50 до 60 градови 

13 Полугодишен извештај за 
цените на превозот на 
стоки во сообраќајот (Ѕ-
/Ц-11) 
- собирање месечно 

Цени на превозните услуги на определени ре-
лации според утврдената номенклатура 

1) За градови и општини во кои се снимаат цените. 
. 2) СР и САП во кои постои интерес за следење на овие цени. 

4 5 6 

Избрани орга-
низации на 
здружен труд 
од градежниш-
твото и други 
организации и 
заедници што 
извезуваат гра-
дежни работи 
15.01 
15.04 
15.07 
15.10 

Самоуправни ̂  
интересни заед-
ници, организа-
ции на здружен 
труд и сите 
други организа-
ции и заедници 
што се носите-
ли на станбена-
та изградба 
30.01 
30.07 

Избрани орга-
низации на 
здружен труд и 
продавници во 
трговијата на 
мало 
30:04 
30.10 

Организации на 
здружен труд 
што вршат пре-
воз на стоки 
15. мес 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работеа на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и пренесување 
на податоци на 
картички ле-
нти; логичка и 
сметковна кон-
трола 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и контрола на 
податоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
собирање на 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
ленти, логичка 
и сметковна 
контрола, обра-
ботка на пода-
тоци за СР, 
САП и СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

7 8 9 10 

х 15.03 
15.06 
15.09 
15.12 

i1) х х 15,04 
15.10 

р) х х 05.06 
01.03 

р) х 15.02 
05.12 
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14 Полугодишен извештај за Набавни цени на суровини и репроматеријал 
набавните цени во индус- за репродукција во индустријата, течните и 
тријата-пробно во 1987 цврстите горива и електричната енергија 
година 

15 Годишен извештај за це-
ните на комуналните ус-
луги за организациите на 
здружен труд (Ц-17) 

Цени на комуналните услуги и закупнини на 
деловните простории за работни организа-
ции и дуќани во сопственост на граѓаните во 
50 до 60 градови 

16 Годишен извештај за це- Цени на здравствените услуги "во болниците 
ните на здравствените ус- и клиниките; број на болни и болнички дено-
луги (Ц-15 и Ц-15а) ви, цени на болнички ден - пансионски дел, 

медицински услуги, лекови и друго. Цени на 
здравствените услуги во медицинските цен-
три во здравствените домови; број на прегле-
дани лица, средства добиени за преглед и це-
на на прегледот. Издатоци за превентивни 
видови на здравствена заштита 

17 Пробно истражување за Цени на текстилни производи, ткаенини и 
производи што се прода- конфекција, обувки и кожна галантерија 
ваат по снижени цени во 
текстилната индустрија и 
индустријата на кожа и 
обувки во 1987 и 1988 го-
дина 

18 Годишен извештај за це-
ните на туристичките 
аранжмани-пробно во 
1986 година 

Цени на туристички аранжмани во земјата, 
цени на туристички аранжмани во странство, 
број на туристи и ноќевања во земјата и 
странство 

1) За градови во кои се следат цените. 

Избрани орга-
низации на 
здружен труд 
во индустријата 
10.05 
10.11 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци у упат-
ства, собирање 
и контрола на 
п р а ш а л н и к 

Избрани кому-
нални органи-
зации, трговски 
и други дуќани 
и организации 
и дуќани во 
сопственост на 
граѓаните 
01.04 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци за СФРЈ 

Учество во из-
рабока на мето-
дологија; печа-
тење на обрас-
ци и упатства; 
собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци 

Избрани орга-
низации на 
здружен труд 
од здравството 
20.04 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци за СФРЈ 

Учество во из-
работка и мето-
дологија; печа-
тење на обрас-
ци и упатства; 
собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци 

Избрани орга-
низации на 
здружен труд 
од текстилната 
индустрија и 
индустријата на 
кожа и обувки 
20.04 

Избрани турис-
тички агенции 
15.03 
15.07 
15.11 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обраотка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и контрола на 
прашалници 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, работка на ме-
обработка на тодологија 
податоци за 
СФРЈ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- х х 10.06 
10.12 

р) х х 31.05 

р) х х 10.06 

х х 15.12 
1988 

х х 30.12 
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Сводни аналитички ис-
тражувања 

1 Месечен извештај за це- Просечни цени за околу 95 земјоделски про-
ните на производителите изводи, за индивидуалниот и општествениот 
на земјоделски производи сектор на земјоделството 
(откупни цени) 

2 Месечни индекси на цени- Групни индекси по гранки на стопанството, 
те на извозот и увозот економската намена, степенот на обработка 

на производите и секторите во отсеци, но-
менклатурата на статистиката на надвореш-
ната трговија 

3 Индекс на животните тро- Индекси на животните трошоци по групи по 
шоци по групи, по намена намени на потрошувачката (исхрана, тутун и 
на потрошувачката пијалак, облека и обувки, домување, хигиена 

и здравје, култура и разонода, сообраќај и 
ПТТ) врз основа на цените во трговијата на 
мало за околу 350 производи во 50 до 60 гра-
дови односно соодветен број на производи во 
потребниот број градови 

4 Тримесечен извештај за Цени на опремата, по видови опрема 
цените на опремата (Ц-
-51) домашна и увозна оп-
рема 

5 Индекс на животните тро- Индекси на животните трошоци по групи и 
шоци за домаќинства со по намена на потрошувачката за домаќин-
највисоки и најниски при- ствата со најниски и највисоки приходи 
хода - шестмесечно 

6 Полугодишно истражува" Индекси за движењето на цените на домаш-
на за цените на основни" ниот и светскиот пазар за околу 30 основни 
те суровини на светскиот суровини 
пазар 

Статистички органи 
Документација 
на месечните 
извештаи на от-
купот на земјо-
делски произво-
ди 

Документација 
на статистиката 
на надворешна-
та трговија 

Изработка на 
методологија; 
обработка на 
просечните це-
ни и на индек-
сите на цените 
за СФРЈ 

Обработка на 
просечните це-
ни и индекси на 
цените според 
потребите на 
републиките и 
автономните 
покраини 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Обработка на 
просечни цени 
и индекси на 
цените според 
потребите на 
републиките и 
автономните 
покраини 

Статистички органи 
Документација 
на статистички-
те органи 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Пресметување 
на индексите 
според потреби-
те на СР и 
САП 

хо х хп х 05. мес. 
за мина-
тиот ме-
сец 

х') х 25. мес 

х х 04. мес 

Докумантација 
на статистички-
те органи 

Документација 
на статистички-
те органи 

Документација 
на статистички-
те органи 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
индексите на 
цените 

Статистички органи . 
Изработка на Пресметување 
методологија, 
пресметување 
на индексите за 
СФРЈ 

на индексите 
според потреби-
те на СР и 
САП 

Статистички органи 
Изработка на -
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

х 30.03 
30.06 
30.09 
30.12 

- х х 15.01 
15.08 

х 15.05 
15.11 



7 Полугодишно истражува-
ње на паритетот на до-
машните цени и на цени-
те на светскиот пазар 
(ПЦ-1) 

Домашни цени на производителите, увозни и Документација 
извозни цени и други цени на светскиот пазар на статистички-
за околу 300 индустриски производи те органи 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

1 Месечен извештај на ин-
дустријата (Инд-1) 

СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО 

2 Тримесечен извештај за 
набавката и продажбата 
на нафтени деривати и 
гас (Инд-60) 

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

Производство, реализација и залихи на про-
изводи; потрошување и залихи на суровини, 
електроенергија, гориво и топлотна енергија; 
број на работници; проблематика на органи-
зацијата р 

Набавка, залихи, продажба на главни потро-
шувачи и на домаќинства, увоз и извоз на на-
фтени деривати и гас 

Секоја година: производство, реализација и 
залихи на производи во единици и мери и 
вредност на реализацијата според номенкла-
турата на производите; работници и часови 
на работа, податоци за смените; агрегати во 
електрана погонски машини и мотори, по-
трошок на електроенергијата според техно-
лошката намена; искористување на капаци-
тетите преку производите (остварено и 
можно производство); промена во програма-
та на производството; извоз и увоз; коопера-
ција; иновациска дејност; нови индустриски 
објекти и нивното производство 

Организации на 
здружен труд 
од индустрија-
та и рударство-
то и единици 
во состав на не-
индустриски 
организации 
што се занима-
ваат со индус-
триско произ-
водство 
06. мес. 

Организации на 
здружен труд 
што се занима-
ваат со произ-
водство, набав-
ка и продажба 
на нафтени де-
ривати и гас 
10.04 
10.07 
10.10 
10.01 

Организации на 
здружен труд 
од индустрија-
та и рударство-
то и единици 
во состав на ин-
дустриските ор-
ганизации што 
се занимаваат 
со индустриско 
производство 
15.03. 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци за СР, 
САП и СФРЈ 

работка на ме-
тодологија 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
с р ; с а п и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
логичка и смет-
ковна контрола 
на податоци 

- х 15.05 
15.11 

i х х 13. мес. 

- X X 28.02 
31.05 
31.08 
^0.11 

i х х 31.07 



Периодично: флуктуација на работниците 
според степенот на стручното образование, 
обележја на техничкиот прогрес и други акту-
елни информации 

Статистички органи 
4 Годишен извештај на за-

наетчиството 
(ЗАН-21) од 1987 година 

Работници и часови на работа, погонски ма-
шини и мотори, потрошок на електроенерги-
ја, реализација на производите и услугите, 
распоред на работниците според смените, си-
лата на погонските машини и мотори според 
користењето во смени, кооперација и други 
актуелни информации 

Организации на 
здружен труд 
од областа на 
занаетчиството 
и лични услуги 
20.03 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
логичка и смет-
ковна контрола 
на податоци 

Статистички органи 
5 Годишен биланс на про-

изводство и потрошувач-
ка на елек троенергија 
(Инд-4) 

Производство, сопствена потрошувачка и ис-
порака на организации за пренос и дистрибу-
ција на електроенергијата, увоз, извоз, про-
дажба на поважни потрошувачи и др. 

Електростопан-
ски електрани, 
организации за 
пренос и дис-
трибуција на 
електрична 
енергија и ин-
дустриски елек-
трана 
05.02 

Изработка на 
методологија, 
изработка на 
биланс за СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

6 Годишен извештај за тро-
шоците на геолошко-ру-
дарските истражувања 
(ГРИ-1) 

Планирани и потрошени средства и планира-
ни и извршени работи на геолошко-рударски 
истражувања за минерални суровини и под-
земни води; локација и вид; лежишта и наоѓ-
алишта; планирани и потрошени средства по 
извори на финансирање (сопствени средства, 
здружени средства, средства на СИЗ, ОПЗ, 
кредити-домашни и странски, вложување на 
стрнски лица и др.) и по видови на ис-
тражувањето (за основно и за подробно ис-
тражување); обем и вредност на планираните 
и извршените работи по видови на работа 
(геодетски работи, изработка на карти, изра-
ботка на профили, геолошки работи, геофи-
зички работи, истражни дупчотини, ис-
тражни бунари, истражни рударски работи, 
хидрогеолошки истражувања и испитувања, 
лабораториски истражувања и испитувања, 
технолошки истражувања и испитувања и 
друго) 

Организации и 
заедници носи-
тели на 
вложувања во 
истражувањето 
на минералните 
суровини и под-
земните води 
30.03 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
и контрола на 
податоци 

- х х 30.09. 

- х х 30.09. 

- х х 25.03. 



Истражувања што се 
спроведуваат во повеќе-
годишни интервали 

Извештај за продуктив-
носта на работата во ин-
дустријата (Инд-П) - пет-
годишно од 1990 година 

Работници по групи работи, часови на рабо-
та на работници, количество на остварено 
производство и потрошени суровини и фак-
тори на продуктивноста на трудот по видови 
на капацитети 

Извештај за капацитетите 
и користењето на опрема-
та за автоматска обработ-
ка на податоци (АОП-1) -
двегодишно од 1986 годи-
на 

Капацитети, користење и вредност на опрема 
за автоматска обработка на податоци, работ-
ници на автоматска обработка на податоци, 
видови на користени апликации и др. 

Извештај за користење на 
капцитетите во индус-
тријата (Инд-К) - петго-
дишно од 1989 година 

Број на машини, нивни капацитети и вред-
ност според номенклатурата, распоред на 
машините по смени и остварени часови на 
работа на машините на карактеристичен ден 
за конкретна организација; можен и остварен 
фонд на часови на машини во посматраната 
година, причини за недоволното користење 
на капацитетите и др. 

10 Утврдување на пондера-
ционите коефициенти за 
индустриски индекси -
петгодишно од 1989 годи-
на 

Структура на вредноста на индустриските 
производи заради утврдување на општестве-
ниот производ според определена единица на 
производи 

Организации на 
здружен труд 
што се занима-
ваат со индус-
триско произ-
водство 
15.05 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
логичка и смет-
ковна контрола 
на податоци 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции и единици 
во состав што 
имаат опрема 
за автоматска 
обработка на 
податоци 
15.05 

Организации на 
здружен труд 
што се занима-
ваат со индус-
триско произ-
водство 
15.05 

Статистички органи 

Документација 
на статистички-
те и здравстве-
ните органи и 
дополнителни 
податоци од из-
брани организа-
ции на здружен 
труд 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
и контрола на 
податоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и пренесување 
на податоци на 
картички-лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија и 
пондерациони 
коефициенти за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; из-
работка на по-
ндерациони ко-
ефициенти за 
СР и САП; пе-
чатење на об-
расци и собира-
ње на податоци 
за некои произ-
води 



СТАТИСТИКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РИБАРСТВОТО 
Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

Месечен извештај за реа-
лизација на производ-
ството на организациите 
на здружен труд во земјо-
делството (ЗЕ-ТРГ-ЗЗ) 

Продажба на земјоделски производи во коли-
чество и вредност по производи и групи про-
изводи од сопствено производство 

Организации на 
здружен труд 
во земјодел-
ството и земјо-
делски задруги 
05. мес. 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
2 Месечен извештај за уло-

вот на риба на море (ЗЕ-
-61) 

Улов на сини риби, други риби, ракови, меко-
телци и школки 

Организации на 
здружен труд 
на рибарството^ 
рибарски задру-
ги и органи на 
собранија на 
општини 
25. мес. 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Тримесечен извештај за 
колење на добиток во 
кланици (ЗЕ-52) 

Број на заклани грла по видови и категории, 
тежина на жив и захлан добиток и рандман и 
потекло на заклан добиток од други републи-
ки и покраини 

, Кланици 
15.01 
15.04 
15.07 
15.10 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Тримесечен извештај за 
заклан добиток во месар-
ски дуќани во сопстве-
ност на граѓани (ЗЕ-52-1) 

Број и тежина на заклан добиток, по видови Месарски дуќа-
ни во сопстве-
ност на граѓани 
и органи на со-
браниски оп-
штини 
15.01 
15.04 
15.07 
15.10 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



2 3 

Тримесечен извештај на 
земјоделски организации 
за организирано гоење на 
добиток (ЗЕ-54) 

Број и промет на свињи по категории и наме-
на на одгледувањето. Број на добиток ставен 
во гоење и испорака на гоени грла од соп-
ствени економии и од кооперации. Прогноза 
на испораката за наредното тримесечје 

Извештај за засеаните по-
вршини во есенската се-
идба-состојба на 15 де-
кември1) (ЗЕ-21а и ЗЕ-216) 

Засеани површини. Проширување на земјиш-
ниот фонд на организациите на здружен 
труд. Потрошувачка и залихи на минерални 
ѓубрива кај организациите на здружен труд и 
задругите. Површини засеани во производ-
стсвена соработка со земјоделците. Снабду-
вање на земјоделците со репроматеријал. 
Обем на извршените работи на стопанствата 
на земјоделците. Намери за сеидба на пченка 
на организациите на здружен труд и на земјо-
делските задруги 

7 Очекувани приноси на 
пченица - состојба на 10. 
мај1) (ЗЕ-22-la и ЗЕ-22-16) 

Засеани површини со пченица, очекуван при-
нос по хектар и прогноза на вкупното произ-
водство на пченица 

Зависно од временските прилики. 

Статистички органи 

Организации на 
здружен труд 
од земјодел-
ството и земјо-
делски задруги 
07.01 
05.04 
05.07 
05.10 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Организации на 
здружен труд 
од областа на 
земјоделството, 
земјоделски за-
други и други 
организации 
што во својот 
состав имаат 
единици кои се 
занимаваат со 
земјоделско 
производство и 
стаститички 
проценители 
15.12 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Организации на 
здружен труд 
од областа на 
земјоделството, 
земјоделски за-
други и други 
организации 
што во својот 
состав имаат 
единици што се 
занимаваат со 
земјоделско 
производство и 
статистички 
проценители 
10.05 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



1 2 3 

Извештај за површините 
и насадите на крајот на 
пролетната сеидба - сос-
тојба на 31 мај1 ' (ЗЕ-22а и 
ЗЕ-226) 

Категории на користење на земјиштето. Засе-
ани површини. Овошни стебла и чокоти на 
винова лоза. Очекувани приноси на пченица. 
Закуп на земја и потрошувачка и залихи на 
минерални ѓубрива кај организациите на 
здружен труд и земјоделските задруги 

Извештај за производ-
ствената соработка на ор-
ганизациите на здружен 
труд и земјоделските за-
други - со земјоделците 
- состојба на 31 мај1) 

(ЗЕ-22ц) 

Засеани површини во производствена сора-
ботка со земјоделците. Обем на извршените 
работи на стопанствата на земјоделците и 
снабдување на земјоделците со репродукцио-
нен материјал 

10 Годишен извештај за про-
изводство на овошје и 
цвеќе во заштитен про-
стор 
(3E-23) 

Површини, обем на производство на овошје 
и цвеќе и потрошок на енергија во заштитен 
простор 

О Зависно од временските прилики. 

Организации на 
здружен труд 
од областа на 
земјоделството, 
земјоделските 
задруги и други 
организации 
што во својот 
состав имаат 
единици што се 
занимаваат со 
земјоделско 
производство и 
статистички 
проценители 
31.05 

Организации на 
здружен труд 
од областа на 
земјоделството, 
земјоделски за-
други и други 
организации 
што во својот 
состав имаат 
единици што се 
занимаваат со 
земјоделско 
производство и 
статистички 
проценители 
31.05 

Организации на 
здружен труд 
од областа на 
земјоделството, 
земјоделски за-
други и други 
организации 
што во својот 
состав имаат 
единици што се 
занимаваат со 
ова производ-
ство 
31.05 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, работка на ме-
обработка на тодологија; пе-
податоци за чатење на об-
СФРЈ расци и упат-

ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



11 Извештај за очекуваните Очекувани приноси на пченица и други стрни 
приноси на рани посеви и жита и рано овошје 
о в о шј е -состој ба на 20 ју-
ни1) (ЗЕ-З1а и 3E-316) 

12 Извештај за очекуваните Жетвени површини, очекувани приноси по 
приноси на поважни до- хектар и прогноза за вкупното производство 
цни посеви - состојба на 
10 август1) (3E-32-Ia и ЗЕ-
-32-16) 

13 Извештај за остварените 
приноси на рани посеви и 
рано овошје - состојба на 
15 август1) 
(ЗЕ-З2а и 3E-326) 

Остварени приноси на пченица, други стрни 
жита и рано овошје. Остварени приноси на 
рани посеви во производствената соработка 
со земјоделците. Производство на семенска 
пченица и намери за сеидба на пченица на ор-
ганизациите на здружен труд и на земјодел-
ските задруги 

') Зависно од временските прилики. 

Организации на 
здружен труд 
од областа на 
земјоделството, 
земјоделски за-
други и други 
организации 
што во својот 
состав имаат 
единици што се 
занимаваат со 
земјоделско 
производство и 
статистички 
проценители 
20.06 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд 
од областа на 
земјоделството, 
земјоделски за-
други и други 
организации 
што во својот 
состав имаат 
единици што се 
занимаваат со 
земјоделско 
производство и 
статистички 
проценители 
10.08 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Организации на 
здружен труд 
од областа на 
земјоделството, 
земјоделски за-
други и други 
организации 
што во својот 
состав имаат 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



1 2 3 

14 Извештај за очекувани Очекувани приноси на поважни доцни посе-
приноси на доцни посеви, ви, овошја и лозја 
овошја и лозја - состојба 
на 5 септември1^ 
(ЗЕ-ЗЗ-Ia и 3E-33-I6) 

15 Извештај за остварените Остварени приноси на доцни посеви, доцно 
приноси на доцни посеви, овошје и лозја. Преработка на овошје и гроз-
овошја и лозја - состојба је. Производство на репроматеријал кај орга-
на 10 ноември1) низациите на здружен труд и земјоделските 
(ЗЕ-ЗЗа и ЗЕ-ЗЗб) задруги. Остварени приноси на доцни посеви 

во производствена соработка со земјоделци-
те 

') Зависно од временските прилики. 

единици што се 
занимаваат со 
земјоделско 
производство и 
статистички 
проценители 
15.08 

Организации на 
здружен труд 
од областа на 
земјоделството, 
земјоделски за-
други и други 
организации 
што во својот 
состав имаат 
единици што се 
занимаваат со 
земјоделско 
производство и 
статистички 
проценители 
05.09 

Организации на 
здружен труд 
од областа на 
земјоделството, 
земјоделски за-
други и други 
организации 
што во својот 
состав имаат 
единици што се 
занимаваат со 
земјоделско 
производство и 
статистички 
проценители 
10.11 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за . 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

30.09 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

10 .12 



16 Извештај за остварени Остварени приноси на јужно овошје. Прера-
приноси на јужно овошје ботка на маслинки и смокви 
- состојба на 15 јануари 
(ЗЕ-З4а и 3E-346) 

17 Анкета за бројот на доби- Бројна состојба и промет на говеда, свињи и 
токот - состојба на 15 ја- овци. Број на коњи, биволи, живина и кошни-
нуари ци пчели, производство на млеко, волна, јај-
(ЗЕ-51-2) ца и мед 

18 Годишен извештај за сто-
чарството на земјоделска-
та организација на 
здружен труд и на земјо-
делската задруга (ЗВ-
-51-2а) 

Број на добиток по категории, број на живи-
на и кошници пчели. Биланс на добитокот, 
сточно производство и потрошок на доби-
точна храна 

19 Годишен извештај на ве- Ветеринарски персонал, ветеринарски објек-
терннарската служба ти 
(ВЕТ-1) 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд 
од областа на 
земјоделството, 
земјоделски за-
други и други 
организации 
што во својот 
состав имаат 
единици што се 
занимаваат со 
земјоделско 
производство и 
статистички 
проценители 
15.01 

Изабрани инди-
видуални земјо-
делски стопан-
ства 
25101. 

Организации на 
здружен труд 
од областа на 
земјоделството, 
земјоделски за-
други и други 
организации 
што во својот 
состав имаат 
единици што се 
занимаваат со 
земјоделско 
производство 
15.01 

Комитет за зем-
јоделство-вете-
ринарска 
служба на ре-
публиките и ав-
тономните по-
краини 
20.01 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на Собирање на 
методологија, податоци 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 



20 Годишен извештај на зем-
јоделската организација 
на здружен труд и на зем-
јоделската задруга 
(ЗЕ-71) 

Вработени работници, капацитети на објекти 
и уреди, земјоделски машини, биланси на 
пченица и пченка, потрошок на средства за 
заштита на растенија; потрошок на гориво, 
мазиво и електрична енергија; производстве-
на соработка со земјоделците (кооперација) 

21 Годишен извештај за 
здружувањето на земјо-
делците 
(ЗЕ-74) 

Број на здружени земјоделци по организаци-
оните форми на здружување, капацитетите 
што ги здружиле, производство и реализаци-
ја на растителни и добиточни производи 

22 Годишен извештај за Вработени работници во здружениот труд, 
морското рибарство рибари, пловни средства и опрема. За бродо-
(ЗЕ-61а и ЗЕ-616) ви преку 10 БРТ: татковинското пристанаиш-

те, капацитетот на бродот, годината на град-
бата, материјалот, силата на моторот, про-
сечната брзина на пловењето, видот на гори-
вото за погон, видот на рибарската опрема, 
капацитетот за сместување на риби. За бро-
дови до 10 БРТ: видот на бродот, карактерис-
тики на бродскиот труп (должина, БРТ), по-
гонот, видот на рибарската опрема и другите 
уреди на бродот 

23 Годишен извештај за Вработени работници во здружениот труд. 
слатководното рибарство Шарански и пастрмски рибници. Произвед-
е в ^ ) ство на конзумни риби и подмладок и улов 

на риби. Пловни средства и опрема 

4 5 6 

Организации на 
здружен труд 
од областа на 
земјоделството, 
земјоделски за-
други и други 
организации 
што во Својот 
состав имаат 
единици што се 
занимаваат со 
земјоделско 
производство 
07.02 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд 
од земјодел-
ството и земјо-
делски задруги 
07.02 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд 
на рибарството, 
рибарски задру-
ги и органи за 
собранието на 
општината 
26.02 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд 
на рибарството, 
рибарски задру-
ги и органи на 
собранието на 
општината 
25.01 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



2 3 

24 Годишен извештај за уло- Уловот на риби по видови, годишно и триме-
вот на риби на Дунав сечно и рибарска опрема 
(ЗЕ-62а) -

Сводни аналитички ис-
тражувања 

I Биланси на земјоделско-
-прехранбените произво-
ди за Југсолавија - го-
дишно (според методоло-
гијата на ФАО) 

Биланси на поважните земјоделско-прехран-
бени производи на земјата како целина. По-
трошувачка за човечка исхрана вкупно и по 
жител. Калориска и биохемиска вредност на 
исхраната 

2 Индекси на физичкиот 
обем на земјоделското 
производство - годишно 

Индекси на земјоделското производство, по 
групи и подгрупи за земјоделското производ-
ство вкупно и по сектори 

3 Пресметка на добиточно-
то производство 

Прираст на добиток, производство на месо, 
млеко, јајца, волна и мед 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

СТАТИСТИКА НА ШУМАРСТВОТО 

1 Месечен извештај за про-
изводството и продажба-
та на шумски сортименти 
(ШУМ-22) 

Производство, продажба и залихи на шумски 
сортименти и бруто исечена дрвна маса во 
општествените шуми 

Организации на 
здружен труд 
на рибарството, 
рибарски задру-
ги и органи на 
собранието на 
општината 
20.01 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Документација 
на статистички-
те органи 
15.10 

Документација 
на статистички-
те органи 
20.05 

Документација 
на статистички-
те органи 
28.04 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
изработка на 
биланси за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
изработка на 
индекси за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; из-
работка на ин-
декси за СР и 
САП 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија 

Организации на 
здружен труд 
на шумарство-
то и други ор-
ганизации што 
се занимаваат 
со производ-
ство на шумски 
сортименти 
06. мес. 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



Полугодишен извештај за 
подигање и одгледување 
на шуми 
(ШУМ-41) 

Вештачко пошумување по видови дрвја, на-
чин на пошумување и видови површини; по-
трошен насаден и сеидбен материјал; нега и 
мелиорација на шуми во општествени шуми 
и на шуми на кои постои право на сопстве-
ност 

3 Полугодишен извештај за 
плантажи и интензивни 
засади (ШУМ-42) 

Подигање и нега на плантажи на тополи и иг-
лолисници, штети во плантажи и интензивни 
засади по видови на дрвја и причинители на 
штети. Исечена дрвна маса и произведени 
шумски сортименти и површина на план-
тажата на која е извршено чисто сечење во 
општествени шуми и шуми на кои постои 
право на сопственост 

Организации на 
здружен труд 
на шумарство-
то и други ор-
ганизации и ор-
гани на собра-
нието на оп-
штината 
15.02 
31.07 

Организации на 
здружен труд 
на шумарство-
то и други ор-
ганизации и ор-
гани на собра-
нието на оп-
штината 
15.02 
31.07 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

4 Годишен извештај за про-
мените во површините на 
шумите (ШУМ-13) 

Зголемување и намалување на површините 
на шумите по типови шуми распоредени по 
причини; пошумување, копачење, пожар и 
друго за општествени шуми и шуми на кои 
постои право на сопственост 

Организации на 
здружен труд 
на шумарство-
то и други ор-
ганизации и ор-
гани на собра-
нието на оп-
штината 
15.01 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

5 Годишен извештај за ис-
порастувањето на оп-
штествените шуми 
(ШУМ-21) и шумите на 
кои постои право на соп-
сственост (ШУМ-23) 

Сечење на дрвја по извршителите; исечена 
дрвна маса по типови шуми и видови дрвја; 
редовно и вонредно сечење, сечење надвор од 
шуми, шуми оптоварени со пасишта и спо-
редни шумски производи 

Организации на 
здружен труд 
на шумарство-
то и други ор-
ганизации и ор-
гани на собра-
нието на оп-
штината 
15.01 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

6 Годишен извештај за 
штетите во општествени-
те шуми (ШУМ-51) и за 
штетите од пожари во 
шумите на кои постои 

Штети во општестсвените шуми по типови 
шуми; исечена дрвна маса според причините 
на штетата и износот-височината на штета-
та; причини за настанување на пожари и по-
трошени средства за заштита на шуми, ште-

Организации на 
здружен труд 
на шумарство-
то и други ор-
ганизации и ор-

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, работка на ме-
обработка на тодологија; пе-
податоци за патење на об-
СФРЈ расци и упат-



право на сопственост 
(ШУМ-52) 

7 Годишен извештај за гра-
дежните објекти, сообра-
ќајниците и механизаци-
јата (ШУМ-61) 

8 Годишен извештај за лов-
иште стопансство 
(ЛОВ-И) 

ти од пожари во шуми на кои постои право 
на сопственост 

Шумски згради според намената: сообраќај-
ници во општествени шуми; превозни сред-
ства: камиони, трактори, жичари и др,; ма-
шини и приклучни уреди за искористување 
на шуми; потрошувачка на гориво, мазива и 
електрична енерегија 

Бројна состојба на дивеч и причини за проме-
ната: отстрел, загуби, внесување и др. Ловеч-
ки згради и објекти; површина на ловиштата 
и ловци 

гани на собра-
нието на оп-
штината 
01.02 

Организации на 
здружен труд 
на шумарство-
то и други ор-
ганизации 
15.03 

Организации на 
здружен труд 
на шумарство-
то, ловечки ор-
ганизации и 
здруженија и 
органи на со-
бранието на оп-
штината 
15.05 

ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
,Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

1 Годишен извештај за ко-
ристењето на водите и за-
штита на водите од зага-
дување 
(ВОД-1) 

СТАТИСТИКА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО 

Искористување и употреба на водите според 
изворите на снабдување и начинот на употре-
ба, отпадни води, пречистување на отпадни 
води, повторно употребени и рециркулацио-
ни води, уреди за пречистување на отпадни 
води и ладење, сопственост, вредност, тро-
шоци на одржувањето и користењето на уре-
дите, број на изречени казни поради не-
придржување кон прописите за заштита на 
водите и др. 

Организации на 
здружен труд 
од индустрија-
та и рударство-
то и единици 
на неиндустрис-
ки организации 
што се занима-
ваат со индус-
трско производ-
ство и други 
стопански орга-
низации - голе-
ми загадувачи 
на водите 
20.03 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

') Податоци1; е се обработуваат и по определени агавни подрачја. 



Статистички органи 
Годишен извештај за јав-
ниот водовод и канализа-
цијата (ВОД): 
а) Годишен извештај за 

јавниот водовод (ВОД-
-2В) 

б) Годишен извештај за 
јавната канализација 
(ВОД-2К) 

Годишен извештај за за-
штитата од штетното деј-
ство на водите и уредува-
њето на водотеците 
(ВОД): 
а) Годишен извештај за 

заштитата од поплави 
и за уредувањето на 
реките (ВОД-За) 

б) Годишен извештај за 
одводнување на зем-
јиштето (ВОД-Зб) 

Изворишта на води според бројот, видот и 
количеството на зафатената вода и начинот 
на транспортирање. Испорачани количества 
вода; година на почетокот на експлоатација 
на водите преку јавен водовод; објекти на во-
доводен систем според територијата на која 
се наоѓаат; бројот на корисниците на систе-
мот на потрошувачката на енергија и др. 

Отпадни води, пречистување на отпадни во-
ди, канализациони мрежи и уреди, вредност 
и трошоци на одржување на уреди; година на 
пуштање на канализациониот систем во ек-
сплоатација; начин на одведување на отпад-
ни води; број на корисници на системот, по-
трошувачка на енергија и др. 

3 Годишен извештај за сис-
темите за наводнување 
(ВОД-4) 

Зафаќање на водите и видови на изворишта и 
системи, број на корисници на системи, објек-
ти и уреди за наводнување, начин на навод-
нување и наводнување на површини, оства-
рен принос на наводнувани површини на оп-
штествениот сектор и др. 

Одбрана на подрачја од поплавни (големи) 
надворешни води, поплавени површини и об-
јекти, регулација на реки и др. 

Одводнување на земјиштето загрозено со из-
ливни внатрешни води. Објекти на системот 
за одводнување и др. 

Организации На 
здружен труд 
од комуналната 
дејност, водос-
топанството и 
органи на со-
бранието што 
располагаат со 
документација-
та на јавниот 
водовод 
01.03 
Организации на 
здружен труд 
од комуналната 
дејност и орга-
ни на собрание-
то на општина-
та што. распо-
лагаат со доку-
ментација за 
јавната канали-
зација 
01.03 

Организации на 
здружен труд 
од водостопан-
ството и земјо-
делството 
01.03 

Организации на 
здружен труд 
што даваат во-
достопански ус-
луги и единици 
во состав на 
други организа-
ции што се за-
нимаваат со за-
штитата од 
штетното дејс-
т в о на водите 
01.03 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства', собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Податоците се обработуваат и по определени сливни подрачја. 
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в) Годишен извештај за 
заштита на земјиште-
то од ерозија и за уре-
дување на пороите 
(ВОД-ЕП) 

г) Годишен извештај за 
водостопанските орга-
низации на здружен 
труд 
(ВОД-ОЗТ) 

Истражувања што се 
спроведуваат во повеќе-
годишни интервали 

5 Извештај за водните аку-
мулации (ВОД-АК) - пет-
годишно од 1989 година 

Површина на земјиште зафатено со ерозија. 
Техничко-биолошки работи на уредување на 
порои и пороен слив и др. 

Вработени работници, машини и транспор-
тни средства, потрошок на енергија и гориво, 
средства по извор на финансирање и др. 

Број, вид, намена и големина на водната аку-
мулација, тип на браната и др. 

ГРАДЕЖНА И СТАНБЕНА СТАТИСТИКА 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

1 Месечен извештај на гра- Вредност на извршените и договорените ра-
дежништвото боти, број на работници што вршат работи, 
(Град-21) извршени часови на работници 

Податоци" е се обработуваат и по определени сливни подрачја. 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд, 
органи на со-
бранието на оп-
штината, само-
управни инте-
ресни заедници 
и други органи-' 
задни и заедни-
ци што се зани-
маваат со ек-
сплоатација и 
кои се грижат 
за функциони-
рањето и 
одржувањето 
на објектите, 
односно кои 
располагаат со 
документација 
на водните аку-
мулации 
15.05 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Организации на 
здружен труд 
од градежниш-
твото и други 
организации и 
заедници што 
изведуваат гра-
дежни работи 
20. мес. 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



2 Тримесечен извештај на Вредност на извршените работи по видови на 
градежништвото градбата; податоци за завршените и незав-
(Град-31) ршените станови и површини 

Тримесечен извештај за 
градежните работи и про-
ектантските - услуги во 
странство 
(Град-33) 

Вредност на договорените работи. Вредност 
на извршените работи по видови на градба. 
Вредност на потрошените домашни матери-
јали и опрема. Број на работници. Вредност 
на договорените и извршените проектантски 
услуги. Сите податоци се собираат по зем-
јиштата во кои се изведуваат работите 

Годишен извештај за гра-
дежен објект во општес-
твена сопственост (Град-
-11) и во сопственост на 
граѓани (Град-Па) 

Локации и големина на објектот, вредност на 
извршените работи, опременост на азградата 
со инсталации, број и површина на заврше-
ните станови и станови во изградба, вид на 
станот - за завршени станови, површина на 
деловните простории и др. 

Годишен извештај за по-
трошувачка на градежни-
от и погонскиот матери-
јал 
(Град-13) 

Вредност и количество на потрошениот гра-
дежен и погонски материјал, количество на 
залихите по видови материјал 

Организации на 
здружен труд 
од градежниш-
твото и други 
организации и 
заедници што 
изведуваат гра-
дежни работи 
20.01 
20.04 
20.07 
20.10 

Организации на 
здружен труд 
од градежниш-
твото и други 
организации и 
заедници што 
изведуваат гра-
дежни работи 
во странство 
15.04 
15.05 
15.08 
15.11 
зработка на ме-
тодологија, об-
работка на под-
атоци за СФРЈ 

Организации на 
здружен труд 
од градежниш-
твото и други 
организации и 
заедници што 
изведуваат гра-
дежни работи 
31.01 
органи на со-
бранието на оп-
штината 
01.12 

Организации на 
здружен труд 
од градежниш-
твото и други 
организации и 
заедници што 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Учество во из- i х х 
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка, на Учество во из-
методологија, работка на ме-
обработка на тодологија; пе-
податоци за чатење на об-
СФРЈ расци и упат-

ства; собирање 
и пренесување 
на податоци на 
картички-лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, работна на ме-
обработка на тодологија; пе-
податоци за чатење на об-
СФРЈ расци и упат-

ства; собирање, 



6 Годишен извештај за уп-
равувањето со општестве-
ниот станбен фонд и со 
деловниот простор 
(Град-15) 

Фонд на згради, станови и деловни просто-
рии, вредност на згради, приходи од фондот, 
здружување на средства, потрошени средства 
за изградување на станови и деловни просто-
рии, за одржување, субвенции и здружување 
на стручни служби и др. 

изведуваат гра-
дежни работи 
01.04 

Самоуправни 
интересни заед-
ници на дому-
вањето и само-
управни инте-
ресни заедници 
на деловен про-
стор 
15.03 

контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

30.07 

7 Годишен извештај за ур-
ната зграда и станови 
(Град-71) 

8 Пожари и експлозии (ПЕ-
-1) 

9 Противпожарни единици 
и нивната опременост-
пробно во 1986 година 

Истражувања што се 
спроведуваат во повеќе-
годишни интервали 

10 Извештај за распределба-
та на станови и кредити 
за станови (Р. СТ-1) -

Локација на зграда, квалитет на зграда, при-
чина за уривање, број и површина на станови 
по видот, опременоста на становите со инста-
лации и помошни простории и др. 

Основни податоци за бројот на пожарите и 
експлозиите според начинот на предизвику-
вањето, причините и последиците - триме-
сечно 
Пошироки и поцелосни податоци за бројот 
на пожарите и експлозиите според начинот 
на предизвикувањето, причините и последи-
ците годишно 

Податоци за вкупниот број на противпожар-
ните единици, нивните видови, припадноста, 
опремата, кадрите 

Број на работници што поднесле барање за 
доделување на стан според степенот на 
стручната подготовка и причината за подив-, 

Органи на со-
бранието на оп-
штината, орга-
низации на 
здружен труд и 
други организа-
ции и заедници 
што располага-
ат со докумен-
тација за урива-
ња 
31.01. 

Органи за внат-
решни работи 
на собранието 
на општината -
5 дена од деног 
на настанува-
њето на 
пожарот - ек-
сплозијата 

Органи за внат-
решни работи 
на општината, 
односно репуб-
лички и покра-
ински секрета-
р и ј а т за внат-
решни работи 
31.01 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-

Изработга на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

15.05. 

СВР 
Изработка на 
методологија, 
обработка и об-
јавување на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

СВР 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, работка на ме-
обработка на тодологија; пе-

х 

X 

30.04. 
30.07 
30.10 
30.01 
31.03 

31.03. 

15.11 
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тригодишно од 1987 годи-
на 

11 Извештај за механизаци-
јата и возниот парк во 
градежништвото (Град -
14) - тригодишно од 1988 
година 

Сводни аналитички ис-
тражувања 

1 Биланс на станбениот 
фонд - годишно 

Сводни аналитички ис-
тражувања 

1 Биланс на станбениот 
фонд - годишно 

суваање на барањето, број на работниците 
што добиле стан според степенот на стручна-
та подготовка, големината на доделениот 
стан, бројот на членовите на домаќинството 
и др. Број на работниците што поднесле ба-
рање за кредит за стан и кои добиле кредит 
според степенот на стручната подготовка и 
др. 

Број на градежни машини и возила, енергет-
ски и погонски машини и мотори по видови, 
капацитет на машините и сила на моторот, 
искористување на капацитетите на градежни-
те машини 

ции и заедници 
15.04 

Број и големина на становите, опременост со 
инсталации за централно греење, водовод и 
електрична струја, опременост со бања 

Број и големина на становите, опременост со 
инсталации за централно греење, водовод и 
електрична струја, опременост со бања 

Организации на 
здружен труд и 
основни орга-
низации на 
здружен труд 
што изведуваат 
градежни рабо-
ти 
30.04 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

податоци за чатење на об-
СФРЈ расци и упат-

ства; собирање, 
пренесување на 
податоци на 
картички лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци на 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работка на ме-
тодологија 

15.11 

15.11 

") х 10.06. 

СТАТИСТИКА НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ 
Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

1 Месечен извештај за 
железничкиот сообраќај 
(СЖ/М-11) 

Превоз на товар: во домашниот и меѓународ-
ниот сообраќај во тони и тонски километри. 
Превоз на патници во домашниот и меѓуна-
родниот сообраќај - бројот на патници и пат-
нички километри. Бројот и капацитетот на 
превозните средства по видови и нивниот по-
минат пат. Вработени работници 

I) Биланс за градовите 

Заедница на ју-
гословенските 
железници, ор-
ганизации на 
здружен труд 
на железнички-
от сообраќај во 
рамките на ју-
гословените 
железници и 
други организа-
ции што се ре-
гистрирани во 
дејноста на 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци за СР и 
САП што има-
ат интерес 

28 мес 
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Месечен извештај за по- Превоз на товар во домашниот и меѓународ-
морскиот превоз (СП/М- ниот сообраќај во тони и тонски километри. 
-11) Превоз на патници во домашниот и меѓуна-

родниот сообраќај - бројот на патници и пат-
нички километри. Бројот и капацитетот на 
превозните средства по видови и нивниот по-
минат пат. Вработени работници 

Месечен извештај за про- Натовар и расстовар на товар во домашниот 
метот во лупите (СП/М- и меѓународниот промет; промет на патници 
-31) во домашниот и меѓународниот сообраќај. 

Промет на бродови, посебно на траекти и ав-
томобили со овие траекти (товарни, патнич-
ки, автобуси) 

Пријава за доаѓање - за-
минуваа!^ на брод (СП-
/М-31а/б) 

Податоци за втасаните и заминати бродови 
во линиската слободна пловидба по БРТ, 
НБТ, видот на бродови, знамињата, земјата 
на втасување и заминување. Превезени пат-
ници и товарот на овие бродови по земјите 
на натоар и растовар, видот на стоките. Воза-
рината остварена во меѓународниот линиски 
превоз на стоки 

Месечен извештај за реч-
ниот и езерскиот сообра-
ќај (СР/М-11) 

Превози на товар во домашниот и меѓуна-
родниот сообраќај во тони и тонски километ-
ри. Превоз на патници во домашниот и ме-
ѓународниот сообраќај - бројот на патници и 
патнички километри. Бројот и капацитетот 
на превозни средства по видовите и нивниот 
поминат пат. Вработени работици 

1) За лупите 

железничкиот 
сообраќај 
10 мес 

Организации на 
здружен труд и 
основни орга-
низации на 
здружен труд 
чијашто нивна 
дејност е по-
морски превоз 
како и други 
организации 
што се регис-
трирани и за 
оваа дејност 
10 мес 

Лучки капета-
нии 
10 мес 

Лучки капета-
нии 
05. мес 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Организации на 
здружен труд и 
основни орга-
низации на 
здружен труд 
чијашто основ-
на дејност е 
речниот и езер-
скиот превоз 
како и други 
организации 
што се регис-
трирани и за 
оваа дејност 
10. мес 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

28 мес. 

работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 

- i 1) х 28. мес. 

28. мес. 

i1) 28. мес. 
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6 Месечен извештај за п р о Прометот на бродови, по знамиња и вид на 
метот во пристаништата пловилото. Прометот на товари и патници 
(СР/М-21) во пристаништата во домашниот и меѓуна-

родниот сообраќај и по знамиња на превоз-
ниот 

7 Месечен извештај за воз-
душниот сообраќај (СВ-
/М-11) 

Превоз на товар во домашниот и во меѓуна-
родниот сообраќај во тони и тонски километ-
ри. Превоз на патници во домашниот и ме-
ѓународниот сообраќај - бројот на патници и 
патнички километри. Бројот и капацитетот 
на превозни средства по видовите и нивниот 
поминат пат. Вработени работници 

8 Месечен извештај за про-
метот на аеродромите 
(СВ/М-21 

Промет по видовите на сообраќај, домашни 
и странски воздухоплови. Прометот на пат-
ници, товари и пошти. Вработени работници 

9 Месечен извештај за 
друмскиот сообраќај 
(СО/М-11) 

Превоз на товар во домашниот и меѓународ-
ниот сообраќај во тони и тонски километри. 
Превозот на патници во домашниот и меѓу-
народниот сообраќај - број на патници и пат-
нички километри. Бројот и капацитетот на 
превозни средства по видовите и нивниот по-
минат пат. Вработени работници 

1) Годишно 

4 5 6 7 8 9 10 

Организации на 
здружен труд 
на речното бро-
дарство и капе-
тании на речни-
те пристаништа 
10. мес. 

Организации на 
здружен труд и 
основните орга-
низации на 
здружен труд 
чијашто основ-
на дејност во 
СФРЈ е воздуш-
ниот сообраќај, 
како и други 
организации 
што се регис-
трирани и за 
оваа дејност 
10 мес. 

Организации на 
здружен труд и 
основни орга-
низации на 
здружен труд 
што изработу-
ваат аеродром-, 
ски услуги 
10 мес 

Организации на 
здружен труд и 
основни орга-
низации на 
здружен труд 
чијашто основ-
на дејност е 
друмскиот пре-
воз ,како и дру-
ги организации 
што се регис-
трирани и за 
ова дејност 
10. мес. 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из- х х 
методологија, 
печатење на об-
расци и упат- -
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците за СР, 
САП и СФРЈ 

работка на ме-
тодологија 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

28. мес 

28. мес. 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

28. мес 

28. мес. 
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10 Месечен извештај за 
друмскиот сообраќај за 
сопствени потреби (CQ-
/М-21) (пробно) 

Превоз на товар во тони и тонсхи километри. 
Превоз на патници - број на патници и пат-
нички километри. Искористување на превоз-
ните средства. Потрошок на гориво и мази-
во. 

11 Влез-излез на друмски 
моторни возила во и од 
СФРЈ (СО/М-31) - месеч-
но 

Број на возила по видови и земјата на регис-
трација (влез и излез) и број на патници во 
возилата; товарен автосообраќај со стран-
ство (влез-излез, транзит) 

12 Малограничен промет на 
друмските моторни вози-
ла (СА/М-32) - месечно 

Бројот на возила и патници по земјата на ре-
гистрацијата на возила (влез-излез); товарен 
авто сообраќај со странство (влез-излез) 

13 Месечен извештај за град- Превоз на патници во градскиот сообраќај, 
скиот сообраќај (СГ/М- Број и капацитети на превозните средства и 
-11) нивниот поминат пат во километри. Вработе-

ни работници 

4 5 6 7 8 9 10 

Статистички органи 
Избрани орга-
низации што се 
регистрирани 
надвор од деј-
носта на друм-
скиот и град-
скиот сообраќај 
08. мес 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

х х 28.мес 

Царинарници и 
царински испос-
тави 
10. мес. 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работна на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците за 
СФРЈ и САП 
што имаат ин-
терес 

х х 25. мес. 

Царинарници и 
царински испос-
тави 
10, мес. 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работна на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците за 
СФРЈ и САП 
што имаат ин-
терес 

х х 25. мес. 

Организации на 
здружен труд 
на градскиот 
сообраќај и 
единици во сос-
тав на други 
организации 
што се занима-
ваат со градски 
и приградски 
превоз 
10. мес. 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање,, 
контрола и об-
работка на под-
атоците 

х х 28. мес. 



2 3 

14 Месечен извештај за на- Количина на пренесена (транспортирана на-
фтоводите (С-НФ/М-11) фта и остварена работа (т-км) во внатрешни-

от и меѓународниот сообраќај. Вработени ра-
ботници 4 

15 Месечен извештај за гасо- Количина на пренесениот (транспортиран) 
водите (С-ГС/М 11) гас и остварена работа (m3 - km) во внатреш-

ниот и меѓународниот сообраќај. Вработени 
работници 

16 Месечен извештај за пре-
товареа во луките, при-
стаништата и другите то-
варни станици (ПР/М-11) 

Бројот и капацитетот на претоварените сред-
ства. Претоварени и ^манипулирани тони 
на товарот спрема операциите и видот на ма-
нипулациите. Вработени работници 

17 Месечен извештај за ПТТ Поштенски и телефонско-телеграфски про-
промет, Заедница на мет во домашниот и меѓународниот сообра-
ЈПТТ (ПТТ/М-11) ќај. Вработени работници 

18 Годишен извештај за 
железничкиот сообраќај 
(СЖ/Г-11) 

Превоз на товар во домашниот и меѓународ-
ниот сообраќај по категориите. Превоз по ви-
довите натовар и по растојанијата, посебно 
превоз на контејнери и превоз на друмски 
возила. Превоз на патници во домашниот и 
меѓународниот сообраќај и по растојанија. 
Превоз на патнички автомобили. Должина на 
пругите по железничко-транспортни органи-
зации, по републики и автономни покраини. 

Организации на 
здружен труд 
што се занима-
ат со цевен 
транспорт 
10. мес. 

Организации на 
здружен труд 
што се занима-
ваат со тран-
спорт 
10 мес. 

Организации на 
здружен труд и 
единици во сос-
тав на други 
организации 
што се занима-
ваат со прето-
варни услуги 
10. мес. 

Заедници и ор-
ганизации на 
здружен труд 
на поштите, те-
леграфите и те-
лефоните 
20. мес. 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-

Заедница на ју-
гословенските 
железници и ор-
ганизации на 
здружен труд 
на железнички-
от сообраќај 
20.04 

методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологијата, 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатењето 
на обрасци и 
упатства; соби-
рање, контрола 
и обработка на 
податоците за 
СФРЈ и САП 
што имаат ин-
терес 

Статистички органи 
Изработка на 
методлогијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање 
контрола и об-
работка на под-
атоци на СР и 
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Биланс на превозните средства по групи на 
носивост и видовите на вагони (состојба на 
почетокот, промени во текот и состојба кон 
крајот на годината); искористување на фон-
дот на времето и динамичко искористување 
на капацитетите. Потрошок на погонското 
гориво ^мазиво. Приходи и девизно работе-
ње. Вработени работници по позначајните за-
нимања 

19 Годишен извештај за про-
метот на железничките 
станици (СЖ/Г-12) 

Натовар и растовар на товари во станиците 
во домашниот и меѓународниот сообраќај. 
Испратени (заминати) патници во домашни-
от и меѓународниот собраќај. Промет на ва-
гони и автомобили. Сето во одбрани станици 
- градови 

20 Годишен извештај за по- Превоз џа товар во домашниот и меѓународ-
морскиот превоз (СП/Г- ниот сообраќај, посебно превоз меѓу стран-
-11) ските луки. Превоз по видовите на товари по-

себно превоз на контејнери, превоз на друм-
ски и железнички возила на бродови и бродо-
ви на бродови. Превоз на товар по значајните 
светски пазари и подрачја. Превоз на патни-
ци во домашниот и меѓународниот сообраќај 
и по подрачјата. Превозот со траекти. Би-
ланс на превозните средства по групи носи-
вост спрема меѓународните стандарди (сос-
тојба на почетокот, промена во текот и сос-
тојбата кон крајот на годината; искористува-
ње на фондот на времето и динамичко иско-
ристување на капацитетите. Потрошок на по-
гонското гориво и мазиво. Приходи и девиз-
но работење. Вработени работници, по по-
значајните занимања. 

21 Годишен извештај за про- Сообраќај на бродови по земјите и знамиња-
метот во луките (СП/Г- та на превозниците. Промет на стоки по ви-
-31) ловите, по земјите, знамињата на превозни-

ците. Промет на патници по земјите и знами-
њата на превозниците. Промет на траект. Ре-
гистрирана флота на поморскиот сообраќај 

САП што има-
ат интерес 

Статистички органи 
Организации на Изработка на Учество во из-
здружен труд 
во железнички-
от сообраќај 
10.04 

методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ, за СР, 
САП и за оп-
штините 

работката на 
методологијата, 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд 
што се занима-
ваат со помор-
скиот превоз и 
други организа-
ции што се ре-
гистрирани и за 
оваа дејност 
10.03 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатењето 
на обрасци и 
упатства; соби-
рање, контрола 
и обработка на 
податоците 

Лучки капета-
нии 
15.04 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологијата, 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците 



Статистички органи 

22 Годишен извештај за реч-
ниот превоз (СР/Г-11) 

Биланс на превозните средства по групи на Организации на Изработка на Учество изра-
носивост спрема меѓународните стандари здружен труд методологијата, ботка на мето-
(состојба на почетокот на годината, промена што се занима- обработка на дологијата; ле-
во текот на годината, состојба кон крајот на ваат со речен податоци за чатење на об-
годината). Искористување на фондот на вре^ сообраќај СФРЈ расци и упат-
мето и динамичко искористување на капаци- 10.03 ства; собирање, 
тетите. Потрошок на погонското гориво и контрола и об-
мазиво. Приходи и девизно работење. Врабо- работна на под-
тени работници, по позначајните занимања атоците 

23 Годишен извештај за про-
метот во пристаништата 
(СР/Г-12) 

Регистрирана флота на речниот сообраќај Капетании на 
речните приста-
ништа 
10.03 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците 

Статистички органи 
24 Годишен извештај за воз-

душниот сообраќај (СВ-
/Г-11) 

Превоз на патници и товар во домашниот и Организации на 
меѓународниот сообраќај по релациите и рас- здружен труд 
тојанија. Промет на патници и товар што ос- на воздушниот 
тваруваат домашните авиони на странските сообраќај што 
аеродроми. Бројот на превозни средства по се занимаваат 
носивост и бројот на седишта. Искористува" со воздушниот 
ње на фондот на времето и динамичко иско- превоз 
ристување на капацитетите. Потрошок на го- 10.03 
риво и мазиво. Приходи и девизно работење. 
Вработени работници по позначајните зани-
мања 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката и на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
25 Годишен извештај'за ра-

ботата на стопанската 
авијација (СВ/Г-12) 

Број на воздухоплови, работа на авионите на 
земјоделските и други површини. Приходи. 
Потрошок на гориво и мазиво. Вработени ра-
ботници. 

Организации на 
здружен труд 
на стопанската 
единица во сос-
тав на органи-
зациите што се 
занимаваат со 
услуги на де-
ловната и сто-
панската авија-
ција 
10.03 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расци и упат-
ства. Собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



26 Годишен извештај за ае-
родромските услуги (СВ-
/Г-21) 

27 Годишен извештај за 
друмскиот сообраќај 
(СА/Г-11) 

28 Регистрирани друмски 
моторни и приклучни 
возила (МБ-1) - годишно 

29 Сообраќајни несреќи на 
патиштата - годишно 

Промет на патници и товар според земјата и 
знамето на превозникот. Промет на возду-
хоплови по земјата на знамето. Сообраќајни 
капацитети на аеродромите. Потрошок на 
енергија, гориво и мазиво. Приходи и девиз-
но работење. Вработени работници, по по-
значајните занимања 

Превоз по вид и количество на товарот, по-
себно на контејнери во домашниот и меѓуна-
родниот сообраќај и по расправијата, посеб-
но превоз за странски потреби. Превоз на 
патници во домашниот и меѓународниот со-
обраќај и по растојанија. Биланс на превоз-
ните средства по групи на носивост според 
меѓународните стандарди (состојба на поче-
токот, промени во текот на состојба кон кра-
јот на годината); искористување на фондот 
на времето и динамичко искористување на 
капацитетите. Потрошок на погонско гориво 
и мазиво. Приходи и девизно работење. Вра-
ботени работници по позначајни занимања 

Податоци за вкупниот број и видови регис-
трирани друмски моторни и приклучни мо-
торни возила и возила што прв пат се регис-
трирани во извештајната година 

Основни податоци за сообраќајните несреќи 
на патиштата, нивните причини, последици 
-тримесечно. Бројот на сообраќајни несреќи 
на друмовите спрема видот, последиците, 
причините, околностите и учесниците (вози-
ла, возачи, пешаци и патници) - годишно 

Организации на 
здружен труд и 
основни орга-
низаци на 
здружен труд 
што даваат ае-
родромски ус-
луги 
10.03 

Организации на 
здружен труд 
на друмскиот 
сообраќај и 
единици во сос-
тав на други 
организации 
што се занима-
ваат со друм-
ски сообраќај 
15.02 

Органи за внат-
решни работи 
на општината 
надлежни за ре-
гистрација на 
возилата, од-
носно репуб-
лички или по-
краински секре-
т а р и ј а т за 
внатрешни ра-
боти - од регис-
тарот на мо-
торните возила 
31.01 

Орган за внат-
решни работи 
на општината 
40 дена од де-
нот на настану-
вањето на сооб-
раќајната не-
среќа 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

СВР 
Изработка на 
методологијата, 
објавување и 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

СВР 
Изработка на 
методологијата, 
објавување и 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



30 Годишен извештај за па- Должина на патната мрежа според видот на 
тиштата (СО/Г-41) коловозот и стопанското значење. Број и 

должина на мостовите 

31 Годишен извештај за Превезени патници, број и должина на лини-
градскиот сообраќај (СГ- ите во градскиот и приградскиот сообраќај, 
/Г-11) ' биланс на превозните средства по видови и 

број на патнички места (состојба на почето-
кот, промена во текот и состојбата на крајот 
на годината). Искористување на фондот на 
времето и динамичко искористување на капа-
цитетите. Потрошокот на погонското гориво 
и електрична енергија. Приходи од градскиот 
и приградскиот превоз. Вработени работни-
ци, по позначајните занимања 

32 Годишен извештај за на- Количина и вид на транспортираната нафта 
фтоводите (С-НФ/Г-11) по релации. Должина на мрежата, димензии 

и капацитет на цевоводите. Искористување 
на капацитетите. Потрошувачка енергија. 
Вработени работници, по позначајните зани-
мања 

33 Годишен извештај за га- Количина и вид на пренесениот гас по рела-
соводите (С-ГС/Г-11) циите. Должина на мрежата, димензии и ка-

пацитет на цевоводите. Искористување на ка-
пацитетите. Потрошувачка на енергијата. 
Вработени работници, по позначајните зани-
мања 

4 5 6 7 8 9 10 

Организации на 
здружен труд 
што се занима-
ваат со експло-
атација на пат-
ната мрежа, ре-
публички заед-
ници за патиш-
та, а за локални 
патишта - над-
лежните органи 
на општините 
10.03 ' 

Организации на 
здружен труд 
на градскиот 
сообраќај и 
единици во сос-
тав на други 
организации 
што се занима-
ваат со градски 
или приградски 
превоз 
10.03 

Организации на 
здружен труд за 
експлоатација 
на нафтоводите 
и единиците во 
состав на други 
организации 
што се занима-
ваат со експло-
атација на на-
фтоводите 
10.03 

Организациии 
на здружен 
труд за експло-
атација на гасо-
водите и едини-
ците во состав 
на други орга-
низации што се 
занимаваат со 
експлоатација 
на гасоводите 
10.03 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

15.04 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

30.04 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

20.03 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

20.03 



34 Годишен извештај за пре-
товарот и други услуги во 
луките, пристаништата и 
другите товарни станици 
(ПР/Г-11) 

Број и капацитет на претоварните средства 
по видовите. Искористување на средствата. 
Претоварени и изманипулирани тони на то-
вари според видот на товарот и манипулаци-
ите. Набавка и потрошок на електричната 
енергија, на гориво и мазиво. Вработени ра-
ботници. Приходи и девизно работење 

35 Годишен извештај за Поштенски и телефонско телеграфски про-
ПТТ (ПТТ/Г-! 1) мет во домашниот и меѓународниот сообраќ-

ај по видовите на услуги и по републиките и 
автономните покраини. Средства за експлоа-
тација (состојба на почетокот, промени во те-
кот и состојбата кон крајот на годината). По-
трошувачка на енергија. Приходи и девизно 
работење. Вработени работници, по позначај-
ните занимања 

36 Годишен извештај за еди- ПТТ средства, телефонски претплатници, 
ниците на ПТТ (ПТТ/Г- промет и вработени работници по извршните 
-18) единици - поштите, поединечно 

Истражувања што се 
спроведуваат во повеќе-
годишни интервали 

37 Броење на сообраќајот на 
меѓународните „Е" дру-
мови (Б СП-1) - петго-
дишно од 1990 година 

Број, вид и големина на прометот на мотор-
ни возила спрема класификацијата на Коми-
тетот за внатрешен транспорт на Европската 
економска комисија 

4 5 6 7 8 9 10 

Организации на 
здружен труд 
на претоварува-
ње и единиците 
во состав на 
други организа-
ции што се за-
нимаваат со 
претоварни ус-
луги 
10.03 

Заедници и ор-
ганизации на 
здружен труд 
на ПТТ 
01.04 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работката на . 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-4 

ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците за СР, 
САП што има-
ат интерес 

10.04 

х 15.04 

Статистички органи 
Заедници и ор-
ганизации на 
здружен труд 
на ПТТ, за свои 
единици 
01.04 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ, СР и 
САП и општи-
ните 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци за СР и 
САП што има-
ат интерес 

25.04 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд за 
одржување на 
патиштата од-
носно на соод-
ветни самоуп-
равни интере-
совни заедници 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ Сојузен 
секретаријат за 
внатрешни ра-
боти; Сојузен 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-

15.09 
1991 



завод за статис-
тика 

атоци. Служба 
за внатрешни 
работи на ре-
публиките и ав-
тономните по-
краини 

Статистички органи 
38 Регистрирани друмски 

моторни и приклучни 
возила - двегодишно од 
1987 година 

Подтоци за вкупниот број, видовите и наме-
ните на регистриран друмски моторни и при-
клучни возила, нивните марки и типови, сек-
торот на сопствеништво, старосната структу-
ра, основните техничко-експлатациони ка-
рактеристики, територијалната распореде-
ност и др. 

Републички, по-
краински, од-
носно општин-
ски секретарија-
ти за внатреш-
ни работи од 
регистарот на 
моторните и 
приклучни воз-
ила 

Изработка на 
методологијата, 
обработке на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање 
и пренесување 
на податоци на 
картички - лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола; обработ-
ка на податоци 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 
Месечен извештај за трго-
вијата на мало и на голе-
мо (Трг-14) 

СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА 

Статистички органи 
Промет и залихи на стоки во трговијата на 
мало и трговијата на големо за претходниот 
и извештајниот месец и прогноза на проме-
тот на залихи на мало и на големо за наред-
ниот месец 

Месечен извештај за отку-
пот на земјоделски произ^ 
води од индивидуални 
производители (Трг-31) 

Купување односно преземање на земјоделски 
произовди во количината и вредноста по 
производите и групите производи 

3 Месечан извештај за про-
метот на земјоделски 
производи на пазарите 
(Трг-13) 

Количина на продадени земјоделски произ-
води од страна на индивидуални производи-
тели на пазарите и просечна цена на тие про-
изводи 

Избрани тргов-
ски организа-
ции на здружен 
труд и други 
организации и 
единици во сос-
тав што вршат 
промет на сто-
ки на мало и на 
големо 
10.мес. 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции што вршат 
откуп 
ОЅ.мес 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции и заедници 
што даваат ус-
луги на корис-
тење на про-
дажниот про-
стор на пазарот 
05.мес 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоци 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈата. 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоци 

Статистички органи 
Изработка на 
мето дологиј ата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање; 
контрола и об-

ра 
ботка на 

податсци 
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4 Тримесечен извештај за 
трговијата на мало и на 
големо (Трг-15) 

6 Годишен извештај за 
трговијата на големо по 
производите (Трг-22) 

Промет на стоки, залихи, број на продавници 
и работници во трговијата на мало и тргови-
јата на големо, промет на мало според начи-
ниот на плаќање промет на големо по видо-
вите на купувачите, вкупниот промет по ме-
сеци 

5 Годишен извештај за 
трговијата на мало, по 
производи (Трг-12) 

Промет и залихи на стоките во трговијата на 
мало во количината и вредноста, по произво-
ди и групи на производи 

7 Извештај за домашните 
саеми (Трг-23) 

Промет и залихи на стоки за трговијата на 
мало во количината и вредноста, по групи 
производи, и тоа вкупниот промет и посебна 
продажба на крупни потрошувачи надвор од 
стопанството 

Датум и место на одржување на саемот, нази-
вот и значењето на саемот, површината на 
изложбениот простор, бројот на излагачите 
на саемот, бројот на посетители 

Трговски орга-
низации на 
здружен труд и 
други организа-
ции и единици 
во состав што 
вршат про-
дажба на стоки 
на мало и на 
големо, како и 
трговски дуќа-
ни во сопстве-
ност на граѓа-
ните и пекар-
ските и месар-
вките дуќани во 
сопственост на 
граѓаните 
15.01 15.07 
15.04 15.10 

Трговски орга-
низации на 
здружен труд и 
други организа-
ции што вршат 
продажба на 
стоки на мало 
како и трговски 
дуќани во соп-
ственост на 
граѓаните и пе-
карските и ме-
сарските дуќа-
ни во сопстве-
ност на граѓа-
ните 
31.01 
Трговски орга-
низации на 
здружен труд и 
други организа-
ции и складови 
што вршат про-
дажба на стоки 
на големо 
31.01 

Организатори 
на саемот 5 де-
на од денот на-
истекот на сае-
мот 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работната на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
прегледи за работната на 
СФРЈ методологија-

та; печатење на 
обрасци и упат-

30.03 
30.05 
30.08 
30.11 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоци 

15.06 

15.06 

15 дена 
по за-
вршува-
ње на са-
емот 
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Испржувања што се спро-
ведуваат во повеќегодиш-
ни интервали 

Извештај за капацитетите 
на продажбата во тргови-
јата на мало (Трг-41) -
тригодишно од 1987 годи-
на 

Капацитети на продажниот простор и при-
рачник магацини, и работници во продавни-
ците - сите по типови на продавници и тргов-
ски струки (проширена номенклатура) 

9 Извештај за складишните 
капацитети во стопан-
ството (Трг-42) петго-
дишно од 1989 година 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции и единици 
во состав што 
вршат про-
дажба на стоки 
на мало, како и 
трговски дуќа-
ни во сопстве-
ност на граѓа-
ните и пекарски 
и месарски ду-
ќани во соп-
ственост на 
граѓаните 
31.05 

Капацитети на складишниот простор по ви-
довите на складови и дејностите (за површи-
ни, зафатнина и капацитет на сместувачкиот 
простор), техничка опременост на складови-
те (уреди за манипулирањето со стоки, инста-
лации), поврзаност на складовите со сообраќ-
ајниците, начинот на користење на складови-
те за сопствени потреби, за изнајмување), го-
дина на изградбата, книговодствени вреднос-
ти и др. 

ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоци 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
мето до леглата , 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работката на 
методологија-
та; печатењето 
на обрасци и 
упатство; соби-
рање и пренесу-
вање на подато-
ците на медиу-
мите за обра-
ботка, логичка 
и сметковна 
контрола на 
податоците, об-
работка на под-
атоците и до-
ставувување на 
магнетните лен-
ти со логички и 
сметковни ис-. 
правни индиви-
дуални подато-
ци 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции од стопан-
ството што рас-
полагаат со 
складишен про-
стор за сместу-
вањето на сто-
ки, готови про-
изводи, сурови-
ни и материја-
ли 
1.09 до 10.09 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

30.11 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ство; собирање 
и пренесување 
на податоците 
на медиуми за 
обработка, ло-
гичка и смет-
ковна контрола 
на податоците, 
обработка на 
податоците и 
доставувањето 
на магнетни 
ленти со логич-
ки и сметковни 
исправни инди-
видуални пода-
тоци 

20.03 
1990 



СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 

Истражувања што се 
споредуваат секоја годи-
на 

Месечен извештај за ту-
ристите и ноќевањата на 
туристите (ТУ-i 1) 

Туристи и ноќевање на туристите - домашни 
по републичка односно покраинска припад-
ност, а странски туристи по земјите на потек-
лото. Капацитетите за сместување со состој-
бата на 31 јули и 31 август (бројот на објекти-
те - соби и легла), по видовите и категориите 
на единици за сместување. Во периодот јули 
- октомври претходните податоци за бројот 
на ноќевањата на туристите (домашни, 
странски, вкупно) во изминатиот месец и 
прогнозата за текуштиот и наредниот месец 

Статистички органи 

Организации на 
здружен труд 
во угостител-
ството и други 
организации и 
единици во сос-
тав што даваат 
услуги за смес-
тување, вклучу-
вајќи дуќани во 
сопственост на 
граѓаните; ту-
ристички орга-
низации и 
друштва; орга-
ни на собрани-
јата на општи-
ната; агенции и 
туристички би-
роа; организа-
ции што се за-
нимаваат со по-
средување за 
сместување на 
гости во селски-
те домаќинства 
и организации 
за здравствена 
заштита на 
подгрупи деј-
ности 
130132 
05.мес 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците; доста-
вување на маг-
нетни ленти и 
ленти со смет-
ковни и логич-
ки исправни 
податоци - ре-
дови - табели 

СВР 
Месечан извештај за пре-
минувања на државната 
граница во меѓународни-
от и пограничниот про-
мет (Г-1.Г-2) 

Број на преминувања на државната граница 
во меѓународниот патнички сообраќај, погра-
нични премини и пограничен сообраќај по 
граници 

Органи за внат-
решни работи 
за контрола на 
преминување 
на држената 
граница 
10.мес 

Изработка на 
методологијата, 
објавување и 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ство; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



3 Тримесечен извештај за Промет, работници, број и други карактерис-
угостителството (УГ-11, таки на деловните единици по видовите и ка-
УГ-11а) тегориите; прометот на одделни производи и 

услуги по количината и вредноста. Вкупниот 
промет и по месеците во рамките на триме-
сечјето 

Анкета за прогнозата на Очекуван број на ноќевања на туристите (до-
туристичкиот промет (Ту- машки, странски, вкупно) и очекуван број на 
-Па) - годишно легла, по видови деловни единици 

5 Годишен извештај за по- Потрошок на суровини за подготвување на 
трошокот на суровини за оброци, во количината и вредноста, по про-
подготвување на оброци изводи 
во угостителството (УГ-
-15а) 

4 5 6 7 8 9 10 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд 
на угостител-
ството и други 
организации и 
единици во сос-
тав што даваат 
угостителски 
услуги, а го-
дишно, угости-
телски дуќани 
во сопственост 
на граѓаните 
односно над-
лежната служба 
на општината 
за угостителски 
дуќани во соп-
ственост на 
граѓаните 
15.01 15 07 
15.04 15.10 
30.03 за индив. 
соп. 

Организации на 
здружен труд 
на угостител-
ството и други 
организации 
што даваат ус-
луги за сместу-
вање 
15.02 

Организации на 
здружен труд 
на угостител-
ството и други 
органиазции и 
единици во сос-
тав што дават 
угостителски 
услуги 
05.02 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства, собирање, 
контрола и до-
ставувањето на 
магнетни ленти 
со сметковни и 
логички исправ-
ни податоци -
редови на табе-
ли 

Статистички органи 
Изаботка на ме- Учество во из-
тодологиЈата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ^ 

работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци. 

Статистички органи 
Изработка на Учество,во из-
мето до л оплата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

28.02 
30.05 
30.08 
30.11 

инд.соп 
20.05 

- х х х 30.03 

30.04 
работката на 
методологија 
печатење на об-
расци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците; доста-
вување на маг-
нетни ленти со 
сметковни и ло-
гички исправни 
податоци - ре-
дови на табели-
те 



Годишен извештај за ту-
ристичките агенции и ту-
систичките бироа (Ту-14) 

Мрежа на деловните единици во земјата и во 
странство, физички обем на организиран ту-
ристички промет (за домашни по републики-
те и автономните покраини на патување и по 
земјите на патувањата, за странци по земјите 
на потеклото; превозни средства на агенти и 
бироа 

Годишен извештај за про-
метот на странски пловни 
објекти наменети за разо-
нода или спорт (ТУ-17) 

Бројот на издадени одобренија за пловидба 
во крајбрежното море на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија за јахти, 
чамци и други пловни објекти наменети за 
разонода и спорт (спрема знамето, видот на 
пловната единица, начинот на влегувањето 
во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија), бројот на патници, бројот на из-
дадени одобренија за зимување (според мес-
тото на зимување, знамето на бродот, видот 
на пловниот објект, начинот на влегувањето 
во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија) 

8 Годишен извештај за ка- Капацитет (површина на акваториите, број 
пацитетите и прометот на врзувањата, должина на крајбрежјето, 
на марините (Ту-18) просторот за сместување на бродови на коп-

но, и сл) прометот (бројот на бродови во 
транзит, на зимување) и приходот од марини 

Статистички органи 

Туристички 
агенции и ту-
ристички бироа 
31.01 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 

Лучки капета-
нии и нивни ис-
постави 
15.02 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учство во изра-
ботка на мето-
дологијата; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции и единици 
што се занима-
ваат со изнај-
мување на 
бродски Брзови, 
чување и 
одржување на 
пловните објек-
ти и давање на 
други услуги во 
врска со нау-
тичкиот тури-
зам 
15.03 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



1 2 3 

Истражувања што се 
спроведуваат во повеќе-
годишни интервали 

9 Извештај за техничника- Техничка опременост на угостителските об-
та опременост и кадрите јекти; работници по степенот на стручното 
во угостителството (УГ- образоваћие и занимањата 
-156) - двегодишно од 
1987 година 

10 Анкета за странските ту- Демографски и економски карактеристики на 
. р исти (ТУ-13) - триго- странски туристи, начин и мотиви на доаѓа-

дишно од 1986 година њето во Југославија, должина на престојот, 
трошоци и структура на трошоците и др. 

Организации на 
здружен труд 
на угостител-
ството и други 
организации и 
единици во сос-
тав што даваат 
угостителски 
услуги 
15.10 

Статистички органи 
Изработка на Учество во 
методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

изработката 
на методо-
логијата; пе-
чатење на 
обрасци и 
упатства; 
собирање, 
контрола и 
обработка 
на методо-
логија; под-
атоците; до-
ставување 
на мангетни 
лапти со 
сметковни и 
логички ис-
правни под-
атоци - ре-
дови на та-
бели 

Статистички органи 

Случајно избра-
ни странски ту-
ристи во избра-
ни објекти за 
сместување ју-
ни-септември 

Изработка на 
методологијата, 
превод на пра-
шалинци на 
странски јази-
ци; обработка 
на податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на 
прашалници, 
упатства и по-
мошни обрас-
ци; изборот на 
мостри, обука 
на структури и 
анкетари; соби-
рање на пода-
тоци, пренесу-
вање на подато-
ци на медиуми 
за обработка; 
логичка и смет-
ковна контрола 
на податоците; 
доставување на 
магнетни ленти 
со логички и 
сметковни ис-
правни индиви-
дуални подато-
ТТТЈГ 



11 Анкета за странски излет- Општи податоци за странски излетници и 
ници (ТУ-16) тригодиш- транзитни патници, мотиви за доаѓање во Ју-
не, од 1986 година гославија, должина на престој, трошоци и 

структура на трошоците и др. 

12 Процена на нерегистри- Оцена на нерегистрираниот број ноќевања на 
раниот туристички про- туристи во приватни соби, вили и викендич-
мет во секторот на инви- ки 
дуалната сопственост 
(ТУ-Пб) - петгодишно, 
од 1986 година 

13 Извештај за капацитетите 
за сместување на угости-
телството (УГ-20, 21,22) -
петотодишно, од 1987 го-
дина 

Капацитет и техничка опременост на угости-
телските објекти по видовите и катерогиите; 
поседување на посебни простории и терени 
за одмор, разонода, одржување на конгреси; 
површина на објекти, година на изградба и 
др. 

4 5 6 7 8 9 10 

Случајно избра-
ни странски по-
сетители на из-
брани гранични 
премини јуни-
-септември 

Статистички органи 
Изработка на- Учество во из-

Посебни оп-
штински коми-
сии 

Угостителски и 
други организа-
ции кои во сво-
јот состав има-
ат објекти за 
сместување; ту-
ристички орга-
низации за до-
маќинствата 
што преку нив 
даваат услуги 
за сместување и 
други угости-
телски услуги; 
органи на со-

методологиЈата, 
превод на пра-
шалинци на 
странски јази-
ци; обработка 
на податоците 
за СР, С АЛ и 
СФРЈ 

работка на ме-
тодологијата; 
печатење на 
прашалници и 
упатства; избор 
на мостри; обу-
ка на инструк-
тори и анкета-
ри; собирање 
на податоци, 
пренесување на 
податоци на 
медиуми за об-
работка; логич-
ка и сметковна 
контрола на 
податоците; до-
ставување на 
манжетни ленти 
со логички и 
сметковни ис-
правни индиви-
дуални подато-
ци 

методологијата, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање 
и пренесување 
на податоците 
на медиуми за 
обработка, ло-
гичка и смет-
ковна контрола 
на податоците, 
обработка на 
податоците и 

28.02 
1987 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологијата, работката на 
обработка на методологија-
податоци за та; печатење на 
СФРЈ обрасци и упат-

ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-

х х 10.02 
1987 

х х 30.12 



бранијата на 
општините за 
домаќинства 
што непосред-
но даваат услу-
ги за сместува-
ње и други 
угостителски 
услуги, од 01.08 
до 10.08 

поставувањето 
на мангетни 
ленти со логич-
ки и сметковни 
исправни инди-
видуални пода-
тоци 

СТАТИСТИКА НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

1 Истражувања на проме-
тот на стоки со стран-
ство, текушто - обработ-
ка месечно 

Истражување врз основа 
на пријава за склучените 
надворешнотрговски ра-
боти, текушто - обработ-
ка месечно 

Месечен извештај на пре-
сметаните поврати на ца-
рина и други давачки по 
извозот на стоки и услуги 

Податоци за декларација за извоз-увоз; цари-
нарница, царински обврзник, матичен број на 
царинскиот обврзник, земја на намената - по-
теклото, земја на наплатата - плаќањето, вид 
на извоз-увоз, вид на стоки според царинска-
та тарифа, износот во валута, количина во 
единица на мера, количина во килограми -
нето, вредност во динари фактурна, вредност 
во динари франко југословенска граница, 
стапка на царина, стапка на данок, корисник 
(СР, САП и гранка на дејноста), матичен број 
на корисникот) (СР и САП во која се стоките 
произведени), матичен број на производите-
лот, режим на извозот, режим на увозот, цена 
по која стоките извезени - увезени можат да 
се реализират на домашниот пазар 

Податоци за склучената работа за извоз и 
увоз на стоки по номенклатурата, гранките, 
земјите, валутите и др. 

Сојузна управа 
на цени - два-
пати неделно 
на магнетни 
ленти 

Пресметки на повратите стимулациите, по-
себните олесненија на приловот на девизи по 
извозот на стоки и услуги; вредност на изве-
зените стоки, франко граница и фоб луки; 
фактурна вредност во валута и динари 

Статистички органи 

Сите фази на 
истражувањето 

Извозници и 
увозници врз 
основа на при-
јавата за склу-
чените надво-
решнотрговски 
работи 

Народни банки 
на републиките 
и народни бан-
ки на автоном-
ните покраини 
25. мес 

Народна банки 
Изработка на Печатење на 
методологијата, обрасци, соби-
пренесување на рање и контро-
податоци на ла на податоци 
магнетна лента 
и обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Народна банка на Југославија 
Изработка на Печатење на 
методологијата, обрасци, соби-
пренесување на 
податоци на 
магнетни летни 
и обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

рање и контро-
ла на податоци-
те 



Извештај за економско-
-техничката соработка на 
организациите на 
здружен труд со 'стран-
ство (ПК-2) 

Број на договори, предмети и реализација на 
соработката, земја и дејност на партнерите, 
вредноста на договорените и извршените ме-
ѓусебни испораки, вложувања, инвестициони 
работи во земјата и странство, по форми на 
соработката 

5 Истражување за девизна Глобални податоци за приливот и одливот 
от прилив и одлив, те- на девизи врз основа на книговодствените на-
кушто - обработка десет- лози 
дневна 

6 Месечен извештај за при- Користење, отплата и состојба на дологот за 
мените кредити од стран- економските односи со странство 
ство и дадените кредити 
од странство и дадените 
кредити на странство, ка-
ко и за дадените гаранции 

7 Тримесечен изврштај за Примања и издавања, прилив и одлив на де-
примањата и издавањата, визи, состојба на долгувањата и побарувања-
ва долговите и побарува" та во стрнство за потребите и платниот би-

. њата на организациите на лане 
здружен труд во меѓуна-
родното работење во об-
ласта на транспотот и ус-
лужните дејности 

Организации на 
здружен труд 
што имаат 
склучени дого-
вори за економ-
ско-техничка 
соработка со 
странство 
10.03 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоците за 
СР, С АЛ и 
СФРЈ 

Учества во изр-
ботката на ме-
тодологијата, 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и контрола на 
податоци 

Овластени бан-
ки - дневно 

Народна баиќ 
Изработка на 
методологијата, 
собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци за СФРЈ 

на Југославија 

Организации на 
здружен труд, 
овластени бан-
ки за девизно и 
кредитно рабо-
тење со стран-
ство, народни 
банки на репуб-
ликите и народ-
ни банки на ав-
тономните по-
краини 
30. мес 

Народни банки 
Изработка на Печатење на 
методологијата, 
пренесување на 
податоците на 
магнетна лента 
и обработка на 
податоците за 
СР, С АЛ и 
СФРЈ 

обрасци, соби-
рање и контро-
ла на податоци-
те 

Организации на 
здружен труд 
регистрирани 
за вршењето на 
меѓународниот 
транспорт и ус-
лужните дејнос-
ти 
30.04 
31.07 
30.10 
31.03 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоците за 
СР САП и 
СФРЈ 

Народни банки 
Печатење на 
обрасци, соби-
рање и контро-
ла на податоци-
те ч 



8. Следње на платниот би-
ланс на Југославија - три-
месечно 

Сводин аналитички ис-
тражувања 

1 Извршување на девизни-
от биланс - обработка ме-
сечно 

Според шематата на платниот биланс 

Податоци според шемата на девизниот би-
ланс во платниот промет со странство 

2 Годишно истражување за 
транспортните трошоци 
при извозот и увозот на 

Трошоци на превозот на стоките при извозот 
и увозот 

Документација 
на статистички-
те органи, на-
родните банки 
и другите ов-
ластени органи 

Докуменатција 
на овластени-
те банки на На-
родната банка 
Југославија 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи на 
организации на 
здружен труд 

Народна банка на Југославија1/ 
Изработка на -
методологијата, 
изработка на 
биланси за СР, 
САП и СФРЈ 

Народни банки 
Изработка на Печатење на 
методологијата, обрасци; соби-
пренсување на рање и контро-
ло д атоците на ла на податоци 
магнетна лента 
и обработка на 
податоците за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Статистички органи 
Обработка на 
резултатите за 
СФРЈ 

СТАТИСТИКА НА КОМУНАЛНАТА ДЕЈНОСТ 

Искажувања што се спро-
ведуваат секоја година 

1 Годишен извештај на га-
сарниците (ГА) 

Податоци за производството на гас и за по-
трошувачката на електричкна енергија, на 
цврсти, течни и гасни горива 

Годишен извештај на јав-
ните топлани и котларни-
ци (ТПЛ) 

Податоци за производството на топла вода, 
врела вода, пареа и електрична енергија и за 
потрошувачката на електрична енергија, на 
цврсти, течни и гасни горива 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд и 
единици во сос-
тавот што се 
занимават со 
пороизводство 
на гас 
20.01 

Организации на 
здружен труд и 
единици во сос-
тавот што се 
занимаваат со 
производство 
на топлотна 
енергија 
20.01 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и контрола на 
податоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологијата, 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и контрола на 
податоци 

1) Во соработка со Сојузниот завод за општествено планирање, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и Сојузниот секретаријат за финанции. 
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Истражувања што се 
спроведуваат во повеќе-
годишни интервали 
Извештај за состојбата и 
експлоатацијата на кому-
налните фондови (Ком. 
1-7) - тригодишно, од 
1988 година 

Големина на комуналните фондови, експлоа-
тација на тие фондови и др. (електрична и 
гасна мрежа, распределба на електричната 
енергија и гасот, јавна служба за чистота, 
улици и плоштади, зеленило, јавни бањи, па-
зари и др.) во избрани населби 

Организации и 
заедници што 
се грижат за 
одржување на 
комуналните 
фондови и за 
функционирање 
на комуналните 
служби 
15.01 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работката на 
методологија-
рата; печатење 
на обрасци и 
упатства; соби-
рање, контрола 
и обработка на 
податоци 

х1 / х1/ х1/ - 30.10 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 
Статистика на родените 
(Статистичко ливче, об-
разец Дем-1) - собирање 
месечно, обработка го-
дишно 

СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Статистика на умрените 
(Статистичко ливче, об-
разец Дем-2) - собирање 
месечно, обработка го-
дишно 

Местото и датумот на регистрацијата на раѓ- Матичари 
ањето; виталитет (живородено или мртворо- 03. мес. 
дено), пол и датум на раѓањто на детето; 
живеалиште на мајката; каде е детето родено 
(во здравствена установа, или на друго мес-
то); повеќекратни породувања, ред на раѓање 
на детето, број на живите деца, ред на раѓање 
во сегашниот брак на мајката, траење на бра-
кот и бракот по ред на мајката; за мајката и 
таткото: датум на раѓањето (старост), при-
падност на народ, народност или етничка 
група, школска подготовка, занимање, свој-
ството во кое го врши занимањето и др. 

Место и датум на регистрацијата на смрта; Матичари и ор-
пол, датум на смртта, датум на раѓањето ганизации на 
(старост на умрениот), живеалиште, брачна здружен труд 
состојба, припадност на народ, народност во здравството 
или етничка група, школска подготовка, за- ОЗ.мес 
нимање, својство во кое лицето го вршело за- . 
нимањето, за издржуваните лица економски 
карактеристики на издржавателот, каде на-
стапила смртта, лекување, кој дал податоци 
за причината на смртта; причина за смртта, 
за умрени доенчиња: датум на раѓањето на 
мајката (старост), занимање, својство во кое 
го врши занимањето и школска подготовка 
на мајката, колку мајката на умреното доен-
че вкупно родила деца, дали доенчето е роде-
но во бракот или надвор од бракот; за насил-
на смрт; вид на насилната смрт; кога и каде 
се случил случајот, природа на повредата; 
надворешна причина на смртта 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-

работката на 
методологија-
та; изработка 
на организацио-
ни упатства; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и пре-
несување на 
податоци на 
ленти 

Статистички органи 

методологија и 
обработка на 
податоци спо-
ред Единстве-
ната програма 
од интерес за 
целата земја 

Изработка на 
методологија и 
изработка на 
податоци спо-
ред Единстве-
ната програма 
од интерес за 
целата земја 

31.12 

Учество во из-
работката на 
матодологија-
та; изработка 
на организацио-
ни упатства; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и пре-
несување на 
податоци на 
ленти 

31.12 

I) Резултатите се искажуваат за избрани населби со развиени комунални фондови и служби. 



Статистика на склучени-
те бракови (Статистичко 
ливче, образец Дем-3) -
собирање месечно, обра-
ботка годишно 

Место и датум на регистрацијата на случа-
јот, поранешна брачна состојба, бракот по 
ред, датум на раѓањето (старост), припад-
ност на народ, народност или етничка група, ^ 
школска подготовка, занимање, својство во 
кое лицето го врши занимањето, за из-
држуваните лица економски карактеристки 
на издржавателот; за младоженецот и за не-
вестата; живеалиште на младоженецот и не-
вестата пред стапувањето во брак 

Матичари 
03. мес. 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија и 
обработка на 
податоци спо-
ред Единстве-
ната програма 
од интерес за 
целата земја 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; изработка 
на организацио-
ни упатства; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и пре-
несување на 
податоци на 
ленти 

Статистика на разведени-
те бракови (Статистичко 
ливче, образец РБ-1) - со-
бир.ање месечно, обработ-
ка годишно 

Датум на раѓањето (старост), припадност на 
народ, народност и етничка група, школска 
подготовка, занимање, својство во кое лице-
то го врши занимањето, брачна состојба пред 
стапување во бракот што се разведува, кој е 
по ред овој брак за мажот и жената, датум на 
склучувањето на бракот (траење на бракот), 
број на децата родени во овој брак, број на 
живите деца, број на издржуваните деца, на 
кого му се доделени децата при разводот, по-
следно заедничко живеалиште, датум на пра-
восилноста на пресудата за развод на бракот 

Судови над-
лежни за разве-
ди на бракови 
03. мес. 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија и 
обработка на 
податоци спо-
ред Единстве-
ната програма 
од интерес за 
целата земја 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
изработка на 
организацони 
упатства; печа-
тење на обрас-
ци и упатства; 
собирање, кон-
трола и прене-
сување на пода-
тоци на ленти 

Статистика на надвореш-
ната миграција - населу-
вање (статистичко ливче, 
образац СМ-1) 

Пол, датум на раѓањето (старост), брачна Органи за внат-
состсјба, школска подготовка, занимање, решни работи 
земја од која доаѓа, припадност на народ, на-
родност или етничка група, државјанство 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија и 
обработка на 
податоци спо-
ред Единстве-
ната програма 
од интерес за 
целата земја 

работката на 
методологија-
та: изработка 
на организацио-
ни упатства; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и пре-
несување на 
податоци на 
ленти 

6 Месечен преглед на упи-
сот во матичните книги 

Број на уписот во матичните книги на роде- Матичари 
ните: (број на уписот на признавањето и по- 03. мес. 
закопувањето), умрени (умрени поради на- „ ^ 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија и работната на 
обработка на методологија" 



Истражувања што се 
спроведуваат во повеќе-
годишни интервали 

7 Посебен попис на населе- Проверка на утврдените методолошко-
нието, домаќинствата и -содржајни решенија за пописот во 1991; 
становите во 1988 година проверка на погодноста на статистичките об-

расци во содржински и технички поглед; про-
верка на кодексот на шифрите и др. методо-
лошки инструменти што се користат во по-
писот; проверка на организацијата на спро-
ведувањето на пописот и добивањето на еле-
менти за претсметка на трошоците за попи-
сот 1991 

Сведен аналитички ис-
тражувања 
Процени на населението 
врз основа на природни-
от прираст - годишно 

Вкупно население, население по пол и ста-
рост за СР, САП, и СФРЈ. Вкупно население 
за општините 

2 ,Апроксимативни таблици 
на морталитетот - го-
дишно 

Очекувани веројатноста на доживување и 
средно траење на живот 

ред Единстве-
ната програма 
од интерес за 
целата земја 

на организацио-
ни упатства; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и пре-
несување на 
податоци на 
ленти 

Лица опфатени 
со пробниот по-
пис односно 
членови на до-
маќинствата 
што даваат 
податоци за от-
сутните члено-
ви на своето 
домаќинство 
или за децата 
до 15 години 
возраст 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-

Документација 
на статистички-
те органи - ре-
зултати од об-
работката на 
податоците за 
родените и ум-
рените 

Документација 
на статистички-
те органи - ре-
зултати од об-
работката на 
податоците за 
живородените, 
умрените и 
процени на на-
селението 

методологија и 
инструменти; 
обработка на 
податоци и ор-
ганизирање на 

. инструктажа за 
републичките и 
покраинските 
инструктори 

работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци; ан-
гажирање на 
попишувачи; 
организирање и 
одржување на 
инструктажа на 
попишувачите; 
определување 
на пописни кру-
гови во избрани 
наследби во 
кои ќе се спро-
веде истражува-
њето; контрола 
на работата на 
испитувачите 

Статистички органи 
Утврдување на Учество во ут-
методи и изра- врдувањето на 
ботка на проце- методите 
ни 

Статистички органи 
Изработка на -
таблици 



3 Таблици на морталите-
тот 1980-1982 - десетго-
дишно, од 1987 година 

Веројатноста на смрт, веројатности на 
доживување, средно траење на животот 

4 Таблици на фертилитетот Движење на стапките на фертилитетот, оче-
1980-1982 - десетгодиш- куван број на живородени деца по возраста 
но, од 1987 година на жените од фертилниот период 

5 Демографски показатели Општи стапки на сите витални настани. Спе-
- годишно цифични стапки на фертилитетот и мортали-

тетот по возраст и други специфични стапки 

6 Испитување на структу- Врз основа на обработката на податоците од 
рата и движењето на на- ПСДН/81 за населението, домаќинствата и 
селението, домаќинствата семејствата 
и семејствата - годишно 

7 Демографски, економски Големина, територијално разместување, 
и други показатели за на- структурни и други обележја на населението, 
селението, домаќинствата домаќинствата и семејствата 
и семејствата за потреби-
те на меѓународните ор-
ганизации - годишно 

8 Биланси на населението -
годишно 

Вкупно население, население на работна воз-
раст, активно население; школувано населе-
ние и др. според полот и возраста 

Документација 
на статистички-
те органи - ре-
зултати на 
ПСН-81 и ре-
зултати од ви-
талната статис-
тика 1980, 1981 
и 1982 

Документација 
на статистички-
те органи - ре-
зултати на 
ПСН-81 и ре-
зултати од ви-
талната статис-
тика 1980, 1981 
и 1982 

Документација 
на статистички-
те органи - рас-
положиви пода-
тоци за населе-
нието и витал-
ните настани 

Основна попис-
на документа-
ција на статис-
тичките органи 

Документација 
на статистички-
те органи 

Статистички органи 
Изработка на -
таблици 

Статистички органи 
Изработка на 
таблици 

Статистички органи 
Изработка на -
стапки 

Статистички органи 
Учество во ме-
тодолошките 
подготовки на 
програмите за 
табелирање 

Методолошка 
подготовка на 
програми за та-
белирање; изра-
ботка на проект 
за обработка и 
обработка на 
податоци за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на -
показатели 

Статистички органи 
Документација Изработка на Учество во из-
на статистички" методологија работна на ме-
те органи на билансирање тодологијата на 



Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 
Месечен извештај за ра-
ботниците и чистиот ли-
чен доход (ТРУД-1) 

2 Месечен извештај за гра-
ѓаните на СФРЈ што при-
времено се вработуваат 
во странство 

Месечен извештај за ли-
цата што бараат вработу-
вање и за невработените 
лица 

4 Месечен извештај за по-
требата од работници и 
за засновањето на рабо-
тен однос 

СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ 

Вкупен фонд на чистите лични доходи; чисти 
лични доходи за работа подолга од полното 
работно време; чисти лични доходи според 
периодичната пресметка и завршната смет-
ка; број на работниците на кои се однесуваат 
вкупните исплати на личните доходи за рабо-
та подолга од полното работно време; број 
на работниците на крајот на претходниот и 
извештајниот месец; број на заминатите и 
дојдените работници во текот на извештајни-
от месец; број на примените приправници 
според школската подготовка во текот на из-
вештајниот месец; работници што првпат за-
сновале работен однос; број на работниците-
-жени на крајот на извештајниот месец; про-
гноза на бројот на работниците за наредниот 
месец 

Број на граѓаните на СФРЈ што привремено 
се вработуваат во странство и број на граѓа-
ните што се вратиле од привремена работа 
од странство по пол и држави и број на гра-
ѓаните што се вратиле и вработиле во СФРЈ 
по враќањето од работа од странство 

Број на лицата што бараат вработување и 
број на невработените лица, број на лицата 
што првпат бараат вработување и број на 
оние што биле вработени, новопријавени за 
вработување, вработени со посредство на 
СИЗ за вработување и избришаните од еви-
денција според полот и стручното образова-
ние. Број на случаите на паричен надомест, 
според полот и стручното образование 

Потреби од работници и приправници и за-
сновање на работен однос во организации и 
заедници, според стручното образование и 
видот на работниот однос 

Сите, односно 
избраните орга-
низации и заед-
ници1^ и нивни-
те деловни и 
други едиици 
во составот 
што се на тери-
торијата на 
друга општина 
15. мес.2) 

Самоуправни 
интересни заед-
ници за врабо-
тување 
10. мес. 

Самоуправни 
интересни заед-
ници за врабо-
тување 
10 мес. 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија; 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Сојузно биро и сојузи на СИЗ за 
вработување 

Изработка на 
методологија; 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоци 

Сојузно биро и сојузи на СИЗ за 
вработување 

Изработка на 
методологија; 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Сите организа-
ции и заедници 
односно работ-
ни луѓе што ко-
ристат допол-
нителна работа 

Сојузно биро и сојузи на СИЗ за 
вработување, 

Изработка на 
методологија; 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

i) Поимот „организации и заедници" е употребен во смисла на член 4 од Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на.СФРЈ", бр. 6/76). 
з) Во СР Хрватска рокот за поднесување на извештајот е први во месецот. 

1 
оди. 

X 

22-27 
мес. 

х 30 мес. 

30 мес. 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

30 мес. 



1 2 3 4 

на други работ-
ници 
10. мес. 

Месечен извештај за по-
нудите на странски рабо-
тодавци за привремено 
вработување на граѓани 
на СФРЈ во странство 

Број на понуди и работници што странски . Сојузно биро за 
работодавци ги бараат заради привремено работи на вра-
вработување по земји, видови понуди, пол и ботување 
стручно образование 05. мес. 

6 Тримесечен извештај за 
лицата што бараат врабо-
тување 

Височина на исплатените средства за пари-
чен надомест на невработените лица 

Самоуправни 
интересовни за-
едници за вра-
ботување 
10.04 
10.07 
10.10 
10.01 

Полугодишен извештај за 
младите лица што бараат 
вработување 

Број на лицата што бараат вработување до 
27 години, според пол, време на чекање на 
вработување и стручно образование 

Самоуправни 
интересовни за-
едници за вра-
ботување 
10.01 
10.07 

Извештај за работниците 
и чистиот личен доход 
(ТРУД-1) за март и сеп-
тември секоја година 

Покрај податоците од месечниот ТРУД-1 из-
вештај, овој извештај содржи и податоци за 
бројот на работниците според височината на 
чистиот личен доход, за најмалиот и најголе-
миот чист личен доход во организацијата, ку-
мулативни податоци за чистите лични дохо-
ди за периодот јануари-март и јануари-сеп-
тември и кумулативни податоци за бројот на 
примените приправници во периодот јануа-

Сите организа-
ции и заедници 
и нивните де-
ловни и други 
единици во сос-
тавот што се на 
територијата на 
друга општина 
15.04 

Сојузно биро и сојузи на СИЗ за 
вработување 

Изработка на - х х 20 мес. 
методологија, 
печатење на об-
расци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци за СФРЈ 

Сојузно биро и сојузи на СИЗ за 
вработување 

Изработка на^ 
методологија, 
печатење на об-
расци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци за СФРЈ 

Сојузно биро и сојузи на СИЗ за 
вработување 

Изработка на 
методологија, 
печатење на об-
расци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци за СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, работката на 
обработка на методологија; 
податоци за 
СФРЈ 

X X X 20.04 
20.07 
20.10 
10.01 

х х 31.01 
31.07 

оди. 
х 

23.07 
23.01 



Полугодишен извештај за 
работниците вработени 
кај лица што самостојно 
вршат дејност-професија 
или кај други лица 
(ТРУД-15) - март и сеп-
тември секоја година 

Број на работниците според пол и области на 
дејноста 

Самоуправни 
интересовни за-
едници за пен-
зиско и инва-
лидско осигуру-
вање 
15.04 
15.10 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, работната на 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

методологија; 

1 
оди. 

X 

10 

23.07 
23.01 

10 Годишен извештај за гра-
ѓаните на СФРЈ привре-
мено вработени во стран-
ство 

П Годишен извештај за 
странските државјани 
вработени во СФРЈ 

12 Годишен извештај за ли-
цата што бараат вработу-
вање 

Број на граѓаните на СФРЈ привремено вра-
ботени во странство; број на граѓаните на 
СФРЈ што се вратиле од привремена работа 
во странство по земји, занимања и пол; број 
на граѓаните што се вратиле и вработиле во 
СФРЈ, по степен на стручното образование 

Број на странските државјани вработени во 
СФРЈ, по стручно образование и дејности 

Број на лицата што бараат вработување, по 
занимања, години на живот, пол, степен на 
стручно образование и школска подготовка, 
работен стаж, време на чекање на вработува-
ње и работна способност, време во кое можат 
да користат паричен надомест и време на ко-
ристење на паричниот надомест, број на 
стручно оспособените и преквалификувани 
лица 

Самоуправни 
интересовни за-
едници за вра-
ботување 
10.01 

Републички и 
покраински за-
едници за вра-
ботување 
20.01 

Самоуправни 
интересовни за-
едници за вра-
ботување 
10.01 

Сојузно биро и сојузи на СИЗ за 
вработување 

Изработка на 
методологија; 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Сојузно биро и сојузи на СИЗ за 
вработување 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на. 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Сојузно биро и сојузи на СИЗ за 
вработување 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

31.01 

31.01 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

31.01 

13 Годишни потреби од кад-
ри 

Потреби на организациите и заедниците од Сите организа-
кадри по занимање и степен на стручно обра- ции и заедници 
зование 31.12 

Сојузнио биро и сојузи на СИЗ за 
вработување 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

28.02 



14 Годишен извештај за ра-
ботниците на југословен-
ските организации на 
здружен труд упатени на 
привремена работа во 
странство 

Истражувања што се 
спроведуваат во повеќе-
годишни интерзалѕз 

15 Извештај на организаци-
ите и заедниците за ра-
ботниците (ТРУД-10) -
двегодишно, од 19Ѕ6 го-
дина 

Број на работниците на југословенските ор-
ганизации на здружен труд упатени на при-
времена работа во странство по занимање, 
основ на упатување, школска подготовка, 
ОЗТ што ги упатиле. Број на работниците 
вратени од работа по занимање 

Број на работниците според полот, школска-
та подготовка, квалификациите (образовани-
ето и подготовката), видот на работниот од-
нос, смените, распоредот на часовите на ра-
бота по денови во работната недела; број на 
вработената младина според полот; флуктуа-
ција на приправници и состојба според школ-
ската подготовка, структура на годишниот 
фонд на работното време; број на работници-
те на кои се однесува фондот на работното 
време; стручно оспособување на работници-
те во организациите на здружен труд; потро-
шени средства за стручно оспособување по 
видови трошоци; број на работниците спо-
ред формите за усовршување и образование, 
чисти лични доходи на работниците по ква-
лификации, општина на која се наоѓа место-
то на постојаното живеење, 

Самоуправни 
интересни заед-
ници за врабо-
тување 
10.01 

Сите организа-
ции и заедници 
и нивните де-
ловни и други 
единици во сос-
тавот што се на 
територијата на 
друга општина 
31.03 

Сојузно биро и сојузи на СИЗ за 
вработување 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија; 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

31.01 

Крај на 
1986 

16 Извештај за чистите лич-
ни доходи за определени 
занимања (ТРУД-ЛДЗ) -
двегодишно, од 1987 го-
дина 

17 Истражување за стипен-
дистите корисници на 
кредити за учење - студи-
рање и за лицата на шко-
лување со надомест на 
личниот доход (ТРУД-
-10-а) - дговодишно, од 
1986 година 

Чисти лични доходи и број на работниците 
за определени занимања (околу 200 занима-
ња). За секое занимање податоци се даваат 
само за една форма на стекнат степен на 
стручно образование и за определен број го-
дини на работен стаж 

Пол, школска подготовка; година на учењето 
- студиите; височина на месечната стипенди-
ја - кредитот; место на постојаното живеење, 
место на школувањето; гранка на дејноста и 
место на организацијата на здружен труд; со-
цио-економската положба на издржавателот 
на стипендијантот и на корисникот на креди-
тот за учење - студирање 

Сите организа-
ции и заедници 
и нивните де-
ловни и други 
единици во сос-
тавот што се на 
територијата на 
друга општина 
31.03 

Сите организа-
ции и заедници 
30.03 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

30.09 

Крај на 
1986 



18 Попис на работниците во 
општествениот сектор 
(ТРУД-20 и ТРУД-20-А) 
- десетотодишно, од 1987 
година 

Презиме и име, пол, година на раѓањето, ра-
ботен стаж, занимање, школска подготовка, 
стручно образование, стручна подготовка за 
вршење на определени работи односно ра-
ботни задачи, група работи и работни задачи, 
место на постојано живеење, вид на работни-
от однос, работно време, чист личен доход и 
број на платените часови на работа за изми-
натата година, број на месеците на кои се од-
несуваат податоци за чистиот личен доход и 
за платените часови на работа, работа во 
смени, членство во општествеко-политички-
те организации, народност - факултативно 

Сите организа-
ции и заедници 
и нивните де-
ловни и други 
единици во сос-
тавот што се на 
територијата на 
друга општина 
31.03 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФР^ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Своднн аналитички ис-
тражувања 
Процена на чистите лич-
ни доходи на работници-
те по квалификации 
(ТРУД-ЛД) - двегодиш-
но, од 1939 година 

Чист личен доход по работник според степе-
ните на стручната подготовка за вршење на 
определени работи - задачи 

Документација 
на статистички-
те органи 
31.05 

Статистички органи 
Изработка на Изработка на 
резултатите за 
СФРЈ 

резултатите за 
СР и САП 

Податоци од областа на 
статистиката на трудот 
за потребите на публика-
ции на меѓународни орга-
низации - годишно 

Работници, чист личен доход, искористување 
на работното време и лица што бараат вра-
ботување по определени обележја 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те органи 

Статистички органи 
Подготовка и -
пресметување 
на податоците 
според меѓуна-
родната класи-
фикација на деј-
ностите (ISIC) 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 
Годишен статистички из-
вештај за основните учи-
лишта 
(УО-К-1985/86 
1989/90; УО-П-1986/87 -
1990/91) 

СТАТИСТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

За крајот на учебната година: училишта, од-
деленија, наставен јазик, број на смени, уче-
ници по пол, успех и одделение; наставници 
по пол и работно време 
Училишни кујни 
Учење на странски јазици по одделенија (три-
годишно - крај на 1986/87) 
Училишни библиотеки (тригодишно - крај 
на 1985/86) 
Воннаставни активности на учениците (три-
годишно - крај на 1986/87) 
За почетокот на учебната година: број на за-
пишаните ученици, по пол и одделенија; пот 
вторувачи по одделенија; наставници, по пол 
и работно време 

Основни учи-
лишта 
,30.09 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



Годишен статистички из-
вештај за средните учи-
лишта 
(УС-К-1985/86 
1989/90; УС-П-1986/87 -
1990/91) 

Извештај за структурата 
на високо-школските ор-
ганизации и за уписот на 
студенти во I година на 
студи (ШВ-21) - годишно 

4 Пријавен лист за упис на 
студенти (ШВ-20) - го-
дишно 

Статистички лист за дип-
ломирани студенти (ШВ-
-50) - собирање месечно, 
обработка годишно 

За крајот на учебната година: училишта, од-
деленија, наставен јазик, ученици (редовни и 
вонредни) по насочување, пол, одделение и 
успех; наставници, по пол и работно време 
Училишни кујни 
Учење на странски јазици, по одделенија 
(тргодишно-крај на 1986/87) 
Училишни библиотеки (тригодишно-крај на 
1985/86) 
Воннаставни активности на учениците (три-
годишно - крај на 1986/87) 
За почетокот на учебната година: ученици по 
одделенија и пол и по насочување; повтору-
вани, по оделенија; наставници, по пол и ра-
ботно време 

Назив и вид на училиштето, отсек, насока, 
група; степен на наставата. Упис на студен-
тите во I година на студии во редовен уписен 
рок, според отсеци, начин на студирање и 
пол 

Назив и место на школата, отсек, група, насо-
ка; презиме и име, пол, година на раѓање (се 
обработува петгодишно од 1990/91), место 
на раѓање, место на постојан престој, народ-
ност, државјанство само за странски студен-
ти, претходна школска подготовка, година 
на студии, начин на студирање, дали повтор-
но се запишува на оваа година на студии; 
школска подготовка на родителите; занима-
ње и во кое својство родителот - издржавате-
лот го врши за нимањето; занимање и во кое 
својство вработениот студент го врши зани-
мањето (се обработува тригодишно од 
1987/88). 

Назив и место на школата; презиме и име, 
пол, година на раѓање (се обработува петго-
дишно од 1990); место на раѓање, место на 
постојан престој, народност, државјанство 
само за странски студенти, година на упис на 
овој вид школа, отсек, група насока на која 
дипломирал; начин на студирање; занимање 
и во кое својство родителот - издржувателот 
го врши занимањето; занимање и во кое свој-

Сите средни 
училишта 
30.09 

Статистички органи 

Виши и високи 
школи, факул-
тети и акаде-
мии 
30.10 

Виши школи, 
високи школи, 
факултети и 
академии. Пет-
наесет дена по 
извршениот ре-
довен упис и за-
вршените до-
полнителни 
уписи, а најдоц-
на до 
31.12 

Виши школи, 
високи школи, 
факултети и 
академии во 
5-ти во месецот 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во изр-
ботката на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

25.04 

- х х 20.01 

20.12 
работка на ме-
тодологијата, 
печатење на об-
рачи и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-

.атоци 

х 1 ) 20.05 

16.05 

') Се обработува петгодишно од 1990/91 година. 



ство го врши занимањето вработениот сту-
дент (се обработува тргодишно од 1987). 

Статистички лист за ма-
гистри на науки и специ-
јалисти (ШБ-80) - годиш-
но 

Назив и вид на школата; место на школата, 
презиме и име, пол, година на раѓање, место 
на раѓање, место на постојан престој, парод-
ист, државјанство само за странци, дали е во 
работен однос, занимање и во кое својство го 
врши занимањето (се обработува тригодиш-
но од 1988); организација на здружен труд од 
која дошол на постдипломски студии, која 
школа, отсек, група завршил пред доаѓањето 
на постдипломски студии; научна област од 
која магистрирал 

Статистички лист за до-
ктори на науки (ШВ-70) -
годишно 

Назив и вид на школата; место на школата, 
презиме и име, пол, година на раѓање, место 
на раѓање, место на постојан престој, народ-
ност, државјанство само за странци, занима-
ње и во кое својство го врши замимањето (се 
обработува годишно од 1988 година); каде е 
вработен, научна област од која докторирал; 
наслов на тезата 

Извештај за наставниот 
персонал на вишите шко-
ли, високите школи, фа-
култетите и академиите 
(ШВ-61 и ШВ-62) - го-
дишно 

Наставници и соработници во наставата, 
спроред видот на работниот однос и траење-
то на работното време, полот, звањето и на-
учните квалификации 

Истражување што се 
спроведуваат во повеќе-
годишни интервали 
Попис на училишниот 
пресонал на основните и 
средните училишта 
(ПНП) - десетгодишно, 
од 1986 година 

10 Попис на наставниот пер-
сонал на виши и високи 
школи, факултети и ака-
демии - десетгодишно, од 
1987 година 

Наставници според годините на живот, ра-
ботниот стаж, полот, брачната состојба, зва-
њето, стручноста, завршената школа, степе-
нот на стручното образование, стручниот ис-
пит, специјализацијата, педагошкото образо-
вание, оптовареноста со редовна настава и 
воннаставни активности, вонредното школу-
вање, учениците, предметите и училиштата; 
ангажирањето во просветата и надвор од 
просветата и др. 

Статистички органи 
Високи школи, 
факултети, ака-
демии, научни 
организации 
15.01 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Високи школи, 
факултети, ака-
демии 
15.01 

Виши школи, 
високи школи, 
факултети и 
академии 
20.11 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Сите основни и 
средни училиш-
та 
31.03 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



8 9 10 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 
Годишен извештај на на-
учноистражувачките и ис-

тражувачко-развојните 
организации на здружен 
труд и на единиците во 
состав (НИРО) 

СТАТИСТИКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Област и гранка на науката, вработени спо-
ред полот, степенот на стручното образова-
ние, траењето на работното време, годините 
на возраст (тригодишно од 1988), завршената 
школа (тригодишно од 1986), флуктуација на 
истражувачите, завршени истражувачки тру-
дови, истражувачки трудови во тек, објавени 
научни и стручни трудови, пронајдоци и па-
тенти; приходи и расходи 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 
Годишен статистички 
лист за книги и брошури 
(Пе-1) 

Организации на 
здружен труд 
што вршат на-
учно-ис-
тражувачка и 
истражувачко-
-развојна деј-
ност, организа-
ции на здружен 
труд и други 
организации 
што во соста-
вот имаат 
научни и ис-
тражувачко-раз-
војни единици 
и сите факулте-
ти и високи 
школи 
20.03 

СТАТИСТИКА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 

Статистички органи 
Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Книги и брошури според потеклото на авто-
рот, изданието, јазикот на изданието и ориги-
налот, јазикот од кој е преведено делото, де-
цималната класификација и видот: тиражот; 
издавачот, местото на издавачот и видот на 
писмото на кое е печатено делото 

Југословенски 
библиографски 
институт 
30.03 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-

работка на ме-
тодологијата 

Годишен статистички 
лист за весници и листови 
(Пе-2) 

Весници и листови по периодиката; вкупно 
печатени броеви; издавач; намена на листот; 
јазикот и видот на писмото на кој е печатен 
листот, годишен тираж, просечен тираж по 
еден број 

Југословенски 
библиографски 
институт 
30.03 

методологија, 
печатење на об-
расци и упат-
ства; контрола 
на податоците, 
обработка на 
податоците за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа, 
печатење на об-
расци и упат-
ства; контрола 
на податоците, 
обработка на 
податоците за 
СР, САП и 
СФРЈ 

работна на ме-
тодологијата 

х х 30.09 

х х 15.06 

х х 15.06 
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3 Годишен статистички 
лист за списанија (Пе-3) 

4 Годишен статистички 
лист за рото-печат (Пе-4) 

5 Годишен извештај за те-
атрите (КУ-1) С 

6 Годишен извештај за фил-
х а р м о н и ј а и професио-
н а л н и т е оркестри (ФО-
-1) 

7 Годишен извештај за ра-
диодифузните организа-
ции (Радио-1; ТВ-1) 

Периодика на излегување, издавач на списа-
нијата, намена, јазик и вид на писмото на кое 
излегува списанието, област (според деци-
малната класификација); годишен тираж; 
просечен тираж, по еден број 

Југословенски 
библиографски 
институт 
30.03 

Вид, форма на содржината, јазик на издание-
то, писмо, периодика, издавач, тираж 

Југословенски 
библиографски 
институт 
30.03 

Вид, театри, состав, јазик на кој се изведуваат 
претставите; претстави; изведени дела спо-
ред потеклото (домашно и странско) и ви-
дот; посетители; гостувања во земјата и 
странство; вработени; број на седиштата 

Вид на оркестри; концентри; посетители; 
гостувања во земјата и странство, вработени 

Сите професио-
нални, аматер-
ски и детски те-
атри 
01-10 

Филхармонии и 
професионални 
оркестри 
20.09 

Радиостаници и студиски центар за ТВ спо-
ред основните технички карактеристики; 
емисии на радио и ТВ програми по видови; 
радио и ТВ претплатници; структура на вра-
ботените работници 

Радиодифузни 
и телевизиски 
организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции за своите 
радиостаници и 
студиски цен-
три 
20.02 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-

работка на ме-
тодологијата 

методологија, 
печатење на об-
расци и упат-
ства; контрола 
на податоците, 
обработка на 
податоците за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Статистички органи 
Учество во из-
работка на ме-
тодологијата 

Изработка на 
методологија, 
печатење на об 
расци и упат-
ства; контрола 
на податоците, 
обработка на 
податоците за 
СР, САП и 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија; 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија; 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија; 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

15.06 

15.06 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 

30.03 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 

30.03 

20.04 



1 2 3 

8 Годишен извештај за про- Произведени филмови (домашни, во ^ п р о -
изводството на филмови дукција) според називот, видот и должината 
(Кино-2) (дологметражни, краткометражни) 

Годишен извештај за из- Извезени и увезени долгометражни и крато-
воз и увоз на филмови кометражни филмови по видови и земји на 
(Кино-4) извоз односно увоз (потекло) 

10 Годишен извештај за фил- Земја на потеклото и вид на филмот; број на 
мовите во промет (Кино комерцијалните копии според јазиците на на-
-5) родите и народностите на кои е преведен 

филмот; дали филмот е прикажан во кино, во 
телевизиска програма и во која република од-
носно автономна покраина 

11 Годишен извештај за ки- Вид на контото, капацитет и опрема; при-
ната (Кино-1) кажани филмови (по видови); претстави; по-

сетители; структура на вработените работни-
ци; приходи од влезници и расходи за наем-
нина 

12 Годишен извештај за про-
фесионалните ансамбли 
на народни игри (КУ-3) 

Приредби (уметнички концерти), посетители, 
гостувања во земјата и странство, вработени 
работници 

Истражувања што се 
спроведуваат во повеќе-

годишни интервали 
13 Извештај за библиотеки-

те (Биб-1) - тригодишно 
од 1987 година (состојба 
во 1986) 

Вид библиотеки; обработен фонд на библио-
тека (книжен фонд поред видот); други биб-
лиотечни фондови според видот); приновен 
книжен фонд според видот и начинот на на-
бавката; корисници на библиотеката." чита-
тели; книги, весници, списанија, ракописи и 
сл. користени надвор од библиотеката и во 

1) За н' едните библиотеки 

4 5 6 

Организации на 
здружен труд за 
производство 
на филмови 
20.01 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Деловно 
здружение 
гославија 
филм" 
28.02 

,Ју-

Организации на 
здружен труд за 
промет на фил-
мови и Југосло-
венската КИНО-
тека 
15.01 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на -
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

работката на 
методологија-
та; печатање на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Сите биоскопи Изработка на Учество во из-
во СФРЈ методологија, работката на 
15.03 обработка на методологија-

податоци за та; печатење на 
СФРЈ обрасци и упат-

ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Сите професио- Изработка на Печатење и со-
нални ансамбли методологија, бирање на об-
на народни иг- обработка на расци 
ри податоци за 
20.09 СФРЈ 

Статистички органи 
Сите библиоте-
ки (освен биб-
лиотеките на 
основните и 
средните учи-
лишта) 
15.02 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-



библиотеката; работници; расходи за набав-
ка на книги, весници и списанија и друг биб-
лиотечен фонд 

14 Извештај за работата на 
народните и работнички-
те универзитети (НУ-1) -
тригодишно од 1988 годи-
на (состојба во 1987/88) 

Јазикот на кој се одвива активноста на уни-
верзитетите, центри, катедри, трибини, неве-
рификувани училишта, семинари и курсеви 
според видот и времето на траењето; посети-
тели според полог и возраста; јавни предава-
ња; посетители, културно уметнички и други 
активности на универзитетите; вработени ра-
ботници 

15 Изветај за домовите на 
културата (ДК-1) - триго-
дишно, од 1988 година 
(состојба во 1987/88) 

Домови според видовите; јазикот на кој се 
одвива активноста на домот на културата; 
состав на домовите на културата; учесници и 
посетители според видот на активноста што 
ја организирал домот на културата во место-
то и надвор од местото на седиштето на до-
мот на културата 

16 Извештај за зоолошките 
градини (ЗГ-1) - петго-
дишно од 1990 година 
(состојба во 1989) 

Површина на зоолошката градина: објекти 
за сместување на животните; животни според 
видовите; број на посетителите; вработени 
работници; приходи и расходи 

17 Извештај за музеите, га-
лериите и збирките (КУ-4 
и КУ-5) - тригодишно, од 
1986 година (состојба во 
1985) 

Музеји, галерии и самостојни збирки по ви-
дот и годината на основањето; инвентарира-
ни и изложени предмети по збирки; посетите-
ли, изложби; дали музејот има фонетика, дис-
котека, архиварии; вработени работници на 
музејот 

18 Извештај за архивите 
(АРХ-1) - тригодишно, 
од 1988 година (состојба 
во 1987) 

Вид на архивот, надлежност на архивот, ар-
хивска граѓа по времето на настанувањето 
степенот на среденоста; корисници; из-
ложби; предавања; информативни помагала, 
простории на архивот, издавачка активност; 
вработени работници на архивот; лични и се-
мејни збирки 

работка на под-
атоци 

Сите народни и 
работнички 
универзитети 
20.09 

Статистички органи 

Сите домови на 
културата, до-
мови на пионе-
рите и студент-
ски домови на 
културата и 
културни цен-
три 
20.09 

Сите зоолошки 
градини 
20.03 

Сите музаи, 
уметнички гале-
рии и самостој-
ни збирки 
15.01 

Сите архиви и 
архивски одде-
ленија 
25.01 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање; 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обраобтка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање; 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
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19 Извештај за основните 
организации за физичка 
култура (ФК-1 - триго-
дишно, од 1986 (состојба 
во 1985) 

20 Извештај за основните 
организации за лов (ФК-
-2) - тригодишно, од 1986 
година (состојба во 1985) 

21 Извештај за основните 
организации за шах (ФК-
-3) - тригодишно, од 1986 
година (состојба во 1985) 

22 Извештај за центрите за 
физичка култура (УФК-Ј) 
- тригодишно, од 1986 го-
дина (состојба во 1985) .. 

23 Извештај за организации-
те за ширење на технич-
ката култура (ТК-1) -
тригодишно, од 1987 го-

^ дина (состојба во 1986/87) 

Членови по гранките на физичката култура 
според полот, старосните групи и социо-еко-
номските обележја; функционери и стручни 
кадри; активности - натпреварувања и при-
редби; приходи и расходи 

Членови според полот, старосните групи и 
социо-економските обележја; функционери и 
стручни кадри; активности - натпреварувања 
и приредби; приходи и расходи 

Членови според полот, старосните групи и 
социо-економските обележја; функционери и 
стручни кадри; активности - натпреварувања 
и приредби; приходи и расходи 

Вид на објектот за физичка култура; вработе-
ни работници; број на корисниците според 
видот на објектот; посетители на спортските 
приредби по гранки на физичката култура 

Вид на организацијата; број на секциите; 
членови според полот, годините на живот, 
дејноста (образование, занимање) и видот на 
активноста; стручни кадри според полот, ви-, 
дот - звањето и статусот; активност на орга-
низацијата (курсеви, натпреварувања) 

Сите шаховски 
клубови и соју-
зи 
28.02 

Сите спортски 
центри, спор-
тско-рекреатив-
ни центри, до-
мови на физич-
ката култура и 
хали на спорто-
ви 
28.02 

Сите регистри-
рани општес-
твени организа-
ции за ширење 
на техничката 
култура 
30.09 

работка на под-
атоци 

Сите основни 
организации за 
физичка култу-
ра, СОФК и 
СИЗ за физичка 
култура во оп-
штината 
28.02 

Сите ловечки 
друштва и соју-
зи 
28.02 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работкава на 
методологија-
та ; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија и 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија и 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија и 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

х 20.06 

х 20.06 

х 20.06 

х 20.06 

х 20.06 
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24 Статистички извештај за 
културно-уметничките и 

културно" просветните 
друштва (КУД-1) - петго-
дишно, од 1986 година 
(состојба во 1985/86) 

25 Попис на неподвижните 
споменици на културата 
(ЗСК) - десетгодишно, од 
1987 година 

Назив на друштвото, место и општина; сек-
ции и групи; членови по старосни и социо-
економски групи; приредби, посетители; 
други активности на друштвата 

Назив и локација на спомениците на култура-
та, вид и група, време на настанувањето, сос-
тојба на зачуваноста, сегашна намена, режим 
на заштитата 

Културно-умет-
нички и култур-
но-просветни 
друштва 
01.10 

Градски регио-
нални, покраин-
ски и републич-
ки заводи за за-
штита на спо-
мениците на 
културата 
15.04 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 
Извештај за пријавените 
случаи на заразни болес-
ти, собирање - седумднев-
но и годишно (образец 
3-20-60) 
доставување: 
- седумдневно (образец 

3-20-60Б) 
- годишно (образец 

3-20-60А) 

Извештај за задолжител-
ните имунизации против 
заразни болести (собира-
ње - тримесечно, обра-
ботка - годишно, образец 
3-19-60) 

СТАТИСТИКА ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 

работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Заводи за здравствена заштита 
Податоци за лицата кај кои е утврдена зараз-
на болест, видови на заразни болести, презе-
мени мерки и податоци за исходот на болес-
та, месец на разболувањто, полот и годините 
на возраста на заболените, место на постоја-
ниот престој 

Податоци за бројот на вакцинираните лица, 
за видот на извршените имунизации, за годи-
ните на возраст 

Организации на 
здружен труд 
во здравството 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и ав-
тономните по-
краини 
Секои 7 дена 
почнувајќи од 1 
јануари 
До 31.03 за из-
минатата годи-
на 

Организации на 
здружен труд 
во здравството 
и други здрав-
ствени органи-
зации 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и ав-
тономните по-
краини 
До 31.03 за из-
минатата годи-
на 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; пропишува-
ње на обрасци 
за средства за 
евиденција, 
упатства и ро-
кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 

Заводи за здравствена заштита 

Изработка на 
методологија, 
пропишување 
на извештајни-
те обрасци и 
упатства, обра-
ботка на пода-
тоци за СФРЈ 

Изработка на 
методологија, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; пропишува-
ње на обрасци 
за средства на 
евиденција, 
упатства и ро-
кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 

х 15.03 

х 1988 

31.05 

Седум-
дневно 
од 01.01 
годишно 
до 
31.05 



Статистика на лекувани 
болни во службата за ста-
ционарно лекување (соби-
рање - месечно, обработ-
ка годишно, објавување 
петгодишно, образец 
3-21-61 А) 

Податоци за лицата што се лекувани во ста-
ционарни здравствени организации - болни-
ци; пол, година на возраст, занимање, регис-
тарски број на осигуреникот, дијагноза и 
должина на лекувањето, време на повредата 
и вид на повредата (на работа и надвор од 
работа), состојба при исписот 

4 Статистика на абортуси-
те (собирање - месечно, 
обработка - годишно, об-
разец 3-21-64) 

Податоци за поранешните бременоста и 
абортуси, за видот на сегашниот абортус, 
компликациите, исходот и бројот на живите 
деца 

Статистика за работата и 
за утврдените заболувања 
- за состојбите во здрав-
ствените организации (со-
бирање - тримесечно, об-
работка - годишно, об-
расци 3-01-60 до 3-10-60; 
3-13-60; 3-14-60; 3-21-60) 
3-17-60; 

Податоци за медицинските работници спо-
ред профилите, за бројот на местата - пун-
ктовите, за посетите кај лекарите и други ме-
дицински работници, за категоријата на 
здравственото осигурување, за заболувањата 
и состојбите утврдени во соодветните служби 

Организации на 
здружен труд 
во здравств.ото 
и други здрав-
ствени органи-
зации што во 
својот состав 
имаат стацио-
нар 
Завод за здрав-
ствена заштита 
на републиките 
и автономните 
покраини 
До 31.05 за из-
минатата годи-
на 

Организации на 
здружен труд 
во здравството 
што во својот 
состав имаат 
гинеколошки 
одделенија или 
диспанзери за 
здравствена за-
штита на жени-
те 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и ав-
тономните по-
краини до 31.05 
за изминатата 
година 

Организации на 
здружен труд 
во областа на 
здравството, 
посебно за секо-
ја служба 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и ав-
тономните по-

Заводи за здрЈ 
Изработка на 
методологија, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

:твена заштита 
Учество во из-
работката на 
методологија; 
пропишување 
на обрасци за 
средства за еви-
денција, упат-
ства и рокови; 
обработка на 
податоци и до-
ставување на 
извештаи 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на 
методологија, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; пропишува-
ње на обрасци 
за средства на 
евиденција, 
упатства и ро-
кови; обработ-
ка на податоци' 
и доставување 
на извештаи 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на 
методологија, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; пропишува-
ње на обрасци 
за средства за 
евиденција, 
упатства и ро-
кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 



3 4 

До 31.03 за из-
минатата годи-
на 

Извештај за состојбата на 
загаденоста и за мерките 
што се преземени за за-
штита на воздухот, вода-
та и земјиштето од јони-
зирачки зрачења и други 
штетни материи што го 
загрозуваат животот и 
здравјето на луѓето (соби-
рање - тримесечно, обра-
ботка - годишно) 

Извори и причини на загадувањето, број на 
извршените прегледи, степен на загаденоста, 
вид и количество на штетните материи, по-
следици од загаденоста и видот на преземе-
ните мерки според медиумот (воздух, вода, 
земјиште) 

Органи на уп-
равата над-
лежни за рабо-
тите на сани-
тарната инспек-
ција, организа-
циите на 
здружен труд 
во здравството 
и други органи-
зации кои во 
рамките на сво-
јата дејност се 
занимаваат и 
со анализи на 
заштитата на 
човековата сре-
дина 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и ав-
тономните по-
краини 
До 31.03 за из-
минатата годи-
на 

Извештај за здравствена-
та исправност на живот-
ните намирници и на 
предметите за општа 
употреба (собирање -
тримесечно, обработка -
годишно) 

Податоци за датумот на анализата, видот на 
животните намирници, видот на предметите 
за општа употреба, фимата на организација-
та, односно името и презимето на сопствени-
кот на животните намирници односно на 
предметите за општа употреба чии мостри се 
анализираат, видот на извршените анализи и 
резултатите од анализата 

Организации на 
здружен труд 
во областа на 
здравството и 
други организа-
ции што се за-
нимаваат со 
преглед на 
животни намир-
ници и предме-
ти за општа 
употреба 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и ав-
тономните по-
краини 
До 31.03 за из-
минатата годи-
на 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на 
методологија, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; пропишува-
ње на обрасци 
за средства за 
евиденција, 
упатства и ро-
кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на Учество во из-
методологија, работката на 
пропишување методологија; 
на извештајни пропишување 
обрасци и упат- на обрасците за 
ства, обработка средствата за 
на податоци за евиденција, 
СФРЈ упатства и ро-

кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 



Статистика на наркома-
нијата (собирање месеч-
но, обработка годишно, 
образец 3-16-60, доставу-
вање на образецот 3-16-60. 
А) 

Податоци за уживателите на опојни дроги: 
пол, година на возраста, занимање, почеток 
на уживањето, вид на опојната дрога, терапи-
ја, исход на лекувањето, причина за смртта 
на умрените 

Организации на 
здружен труд 
во областа на 
здравството 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и ав-
тономните по-
краини 
До 31.05 за из-
минатата годи-
на 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на 
методологија, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
пропишување 
на обрасците за 
средствата за 
евиденција, 
упатства и ро-
кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 

Извештај за организацио-
ната структура и кадрите 
(образец 3-00-60) 

Податоци за мрежата на здравствените орга-
низации на здружен труд во областа на 
здравството и за кадрите 

Организации на 
здружен труд 
во областа на 
здравството 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и на 
автономните 
покраини 
До 31.03 за из-
минатата годи-
на 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на 
методологија, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
пропишување 
на обрасците за 
средствата за 
евиденција, 
упатства и ро-
кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 

Заводи за здравствена заштита 
Извештај за прометот -
потрошувачката на леко-
ви 
(образец 3-12-60) 

Податоци за кадрите, како и за прометот -
потрошувачката на лекови 

Аптеки, однос-
но организации 
на здружен 
труд во областа 
на здравството 
или основни 
организации во 
областа на 
здравството 
(здравствени 
домови, болни-
ци и др.) кои во 
својот состав 
имаат аптека, 
односно апте-
карска станица 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и ав-

Изработка на 
методологија, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
пропишување 
на обрасците за 
средствата за 
евиденција, 
упатства и ро-
кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 



краини 
До 31.05 за из-
минатата годи-
на 

Заводи за здравствена заштита 

11 Извештај за прометот -
потрошувачката на опој-
ни дроги 
(образец 3-12-61) 

Промет - потрошувачка на: 
- готови лекови што содржат: опојни дроги 

и психотропни супстанции 
- опојни дроги и психотропни супстанции за 

изработка на магистрални лекови 

Аптеки односно 
организации на 
здружен труд 
во областа на 
здравството 
или основни 
организации во 
областа на 
здравството 
(здравствени 
домови, болни-
ци и др.) што 
в о СВОЈОТ с о с -
тав имаат апте-
ка, која се зани-
мава со издава-
ње на опојни 
дроги 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и ав-
тономните по-
краини 
До 31.05 за из-
минатата годи-
на 

Изработка на 
методологија, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства; обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
пропишување 
на обрасците за 
средствата за 
евиденција, 
упатства и ро-
кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 

12 Тримесечен извештај за 
несреќите при работа (со-
бирање и обработка три-
месечно) 

Повредени лица, според дејностите и полот. 
Смртни случаи 

Организации на 
здружен труд и 
заедници за 
здравствено 
осигурување 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и ав-
тономните по-
краини 
20.01 
20.04 
20.07 
20.10 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на Учество во из 
методологија, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

работката на 
методологија; 
пропишување 
на обрасците за 
средствата за 
евиденција, 
упатства и ро-
кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 



13 Годишен извештај за не-
среќите при работа (соби-
рање - тримесечно, обра-
ботка - годишно) 

Повредени лица според дејностите, начин на 
настанувањето на несреќата, материјалната 
причина, природата на повредата и причина-
та за несреќата 

Организации на 
Здружен труд и 
заедници за 
здравствено 
осигурување 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и на 
автономните 
покраини 
До 31.05 за из-
минатата годи-
на 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

работката на 
методологија; 
пропишување 
на обрасците за 
средствата за 
евиденција, 
упатства и ро- . 
кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 

14 Статистика на раѓањата 
(собирање - месечно, об-
работка годишно, обра-
зец 3-21-63) 

Податоци за родилката, породувањето и но-
вороденчето. Податоци за заболувањата на 
родилката и новороденчето и за состојбата 
при исписот. За умрената родилка и новоро-
денче - податоци за причината на смртта 

Организации на 
здружен труд 
во здравството 
што во својот 
состав имаат 
породилиште 
До 31.03 за из-
минатата годи-
на 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

работката на 
методологија; 
пропишување 
на обрасците за 
средствата за 
евиденција, 
упатства и ро-
кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 

Заводи за здравствена заштита 
15 Пријава на малигна неоп-

лазма (образец 3-35-86, 
собирање петнаесетднев-
но, обработка годишно, 
образец 3-36-86) 

Податоци за лицето заболено од малигна не-
оплазма, единствен матичен број на граѓани-
нот, пол, години на возраст, место на раѓање, 
место на постојано живеење, број на истори-
јата на болеста - картонот, занимање - рабо-
та што ја врши, дали порано е утврден некој 
друг примарен малигном, датум на утврдува-
њето на заболувањето, дијагноза и шифра на 
анатомската локализација на малигната не-
оплазма, хистолршки тип и клинички стади-
ум 

Организации на 
здружен труд 
во здравството 
и други здрав-
ствени органи-
зации што ја 
утврдуваат ди-
јагнозата на ма-
лигна неоплаз-
ма 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и на 
автономните 
покраини 
До 31.05 за пре-
кланската годи-

Изработка на 
методологија, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
пропишување 
на обрасците за 
средствата за 
евиденција, 
упатства и ро-
кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 
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Заводи за здравствена заштита 
16 Пријава на професионал-

но заболување (собирање 
- месечно, обработка - го-
дишно) 

Податоци за лицето заболено од професио-
нално заболување, пол, година на возраст, за-
нимање, регистарски број на осигуреникот, 
дијагноза, исход 

Организација 
на здружен 
труд која во 
својот состав 
има Служба за 
медицина на 
трудот 
Заводи за 
здравствена за-
штита на ре-
публиките и ав-
тономните по-
краини 
До 31.05 за из-
минатата годи-
на 

Изработка на 
методологија, 
пропишување 
на извештајни 
обрасци и упат-
ства, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
пропишување 
на обрасците за 
средствата за 
евиденција, 
упатства и ро-
кови; обработ-
ка на податоци 
и доставување 
на извештаи 

31.12 
за изми-
натата 
година 

СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Полугодишен и годишен 
извештај за осигуреници-
те (образец ЗС-1) 

Просечен број на осигурениците, дејности и 
основа за осигуравање 

СИЗ за здрав-
ствено осигура-
вање и здрав-
ство 
10.07 
10.01 
Републичка од-
носно покраин-
ска СИЗ за 
здравствено 
осигурување и 
здравство 
25.07 
25.01 

Сојуз и СИЗ за здравствено осигу-
рување и здравство 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и оработка 
на податоците 

20.08 
20.03 

Годишен извештај за оси-
гурениците и пензионери-
те И И осигуравање во 
врска со конвенциите за 
социјално осигурување 
(Образец ИН-1) 

Југословенски дражавјани вработени во 
странство, членови на нивните семејства кои 
имаат живелиште во Југославија, корисници 
на странски пензии и членови на нивните 
семјества кои имаат живеалиште во Југосла-
вија 

СИЗ за здрав-
ствено осигура-
вањѕ и здрав-
ствено 
31.01 
Републичка од-
носно покраин-
ска СИЗ за 
здравствено 
осигурување и 
здравство 
15.02 

Сојуз и СИЗ за 
рување 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

здравствено осигу-
и здравство 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расците и упат-
ствата; собира-
ње, контрола и 
обработка на 
податоците 

20.03 



3. Полугодишен и годишен 
извештај за случаите и де-
новите на привремена не-
способност - спреченост 
за работа (образец на ЗС-
-2) 

Случаи и денови на привремена неспособ-
ност - спреченост за работа за кои надомес-
тите на личниот доход паѓаат на товар на 
средствата на самоуправните интересовни за-
едници и на товар на организациите односно 
работните заедници, по пол и основни причи-
ни за неспособност - спреченост за работа 

СИЗ за здрав-
ствено осигура-
вање и здрав-
ство 
31.07 
28.02 
Републичка од-
носно покраин-
ск СИЗ за 
здравствено 
осигурувањ,е и 
здравство 
15.08 
31.03 

Сојуз и СИЗ за 
рување 

Изработка на 
методологија, 
оработка на 
податоци за 
СФРЈ 

здравствено осигу-
и здравство 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расците и упат-
ствата; собира-
ње, контрола и 
обработка на 
податоците 

31.08 
30.04 

Годишен извештај за слу-
чаите и деновите на при-
в р е м е н а неспособност -
спреченост ^а работа (об-
разац ЗС-З) 

Случаи и денови на привремена неспособ-
ност - спреченост за работа за кои надомес-
тите на личниот доход паѓаат на товар на 
средствата на организациите на здружен 
труд односно работните заедници, по пол., 
дејност и основни причини за неспособност -
спреченост за работа и износот на исплатени-
от надомест. Случаи и денови на привремена 
неспособност - спреченост за работа за кои 
надоместите на личниот доход паѓаат врз то-
вар на средствата на самоуправните интере-
совни заедници и врз товар на организации-
те, по пол, дејности и основни причини за не-
способност - спреченост за работа 

Организации на 
здружен труд и 
работни заедни-
ци до 10. во ме-
сецот 
СИЗ за здрав-
ствено осигура-
вање и здрав-
ство 
28.02 
Републичка од-
носно покраин-
ска СИЗ за 
здравствено 
осигуравање и 
здравство 
31.03 

Сојуз и СИЗ за 
рување 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

здравствено осигу-
и здравство 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расците и упат-
ствата; собира-
ње, контрола и 
обработка на 
податоците 

30.06 

Полугодишен и годишен 
извештај за користењето 
на правата од здравстве-
ното осигуравање (обра-
зац ЗС-4) 

Случаи и денови на болничко лекување, број 
на издадените лекови на рецепт и користење 
на други права од здравственото осигурува-
ње 

СИЗ за здрав-
ствено осигура-
вање и здрав-
ство 
31.07 
28.02 
Републичка од-
носно покраин-
ска СИЗ за 
здравствено 
осигуравање и 
здравство 
15 08 1И Л̂ ) 

Сојуз и СИЗ за здравствено осигу-
рување и здравство 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расците и упат-
ствата; собира-
ње, контрола и 
обработка на 
податоците 

31.08 
30.04 



Годишен извештај за ко-
ристењето на правата од 
здравственото осигурува-
ње на лицата упатени на 
лекување во странство 
(образец ИН-2) 

Поднесени барања за лекување, упатени оси-
гуреници на болничко и амбулантно лекува-
ње, по држави, групи на болести, број на ле-
куваните според годините на старост и зани-
мањето 

СИЗ за здрав-
ствено осигуру-
вање и здрав-
ство 
28. 02. 
Републичка од-
носно покраин-
ска СИЗ за 
здравствено 
осигурување и 
здравство 
31.03 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

X X X 30.04 

Збирен полугодишен и го-
дишен консолидиран би-
ланс за приходите и рас-
ходите на СИЗ за здрав-
ствено осигурување и 
здравство, по видови за-
едници (образец ЗС-5) 

Приходи и расходи според класификацијата 
на финансиските податоци на СИЗ со финан-
сискиот резултат. Расходите по видови 
(здравствена заштита, надомест и помош, 
материјални расходи и друго) 

СИЗ за здрав-
ствено осигуру-
вање и здрав-
ство 
31.07 
28.02 
Републичка од-
носно покраин-
ска СИЗ за 
здравствено 
осигурување и 
здравство 
15.08 
31.03 

Сојуз и СИЗ за здравствено осигу-
рување и здравство 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

31.08 
31.04 

Полугодишен и годишен 
извештај за бројот на за-
едниците, по видовите на 
организирање, со вкупни-
те приходи, расходи и фи-
нансиските резултати на 
заедниците за здравстве-
но осигурување и здрав-
ство (образец ЗС-6) 

Број на заедниците, вкупен приход, вкупен 
расход, со финансиски резултати 

СИЗ за здрав-
ствено осигуру-
вање и здрав-
ство 
28.02 
31.07 
Републичка од-
носно покраин-
ска СИЗ за 
здравствено 
осигурување и 
здравство 
31.03 
15.08 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на па-
тење на обрас-
ците и упат-
ствата, собира-
ње, контрола и 
обработка на 
податоците 

х х х 30.04 
31.08 



Збирен годишен извештај 
за СИЗ за здравствено 
осигурување и здравство, 
посебните податоци од 
билансот на состојбата, 
по видови заедници (об-
разац ЗС-7) 

Побарување, обврски, резерви, солидарност, 
други намени, непокриени расходи, кредити, 
инвестиции и др. 

СИЗ за здрав-
ствено осигура-
вање и здрав-
ство 
28.02 
Републичка од-
носно покраин-
ата СИЗ за 
здравствено 
осигурувања и 
здравство 
31.03 

Сојуз и СИЗ за здравствено осигу-
рување и здравство 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расците и упат-
ствата; собира-
ње, контрола и 
обработка на 
податоците 

8 9 10 

х х 30.04 

П 

л 

, to 

т 
гз 

СТАТИСТИКА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
Истражувања што се 
споредуваат секоја годи-
на 

Полугодишен и годишен 
извештај за осигуреници-
те на здравствено, пензис-
ко и инвалидско осигуру-
вање (образец ОС-1) - ме-
сечно за работниците во 
секторот на индивидуал-
ното сопствеништво (об-
разец ОС-1а) 

Состојба и просечен број на осигурениците, 
по пол, дејности и основа на осигурувањето 
Состојба и движење на бројот на осигурени-
ците по ПОЛ според класификацијата на деј-
ностите 

СИЗ за пензис-
ко и инвалид-
ско осигурува-
ње 
25.07 (полуго-
дишно) 
25.01 (годишно) 
25. мес. 

Сојуз и СИЗ за пензиско и инва-
лидско осигурување 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

х х 10.09 
31.03 

О 
^ 

tn 
т 
X ^ 
Ѕ 
О 
н 
X ^ 

о 
о 

Полугодишен и годишен 
извештај за корисниците 
на правата врз основа на 
пензиското и инвалидско-
то осигурување (образец 
ОС-3) 

Состојба и движење на корисниците на пра-
вата по основ на осигурување, видовите на 
права и вкупен број на исплати 

СИЗ за пензис-
ко и инвалид-
ско осигурува-
ње 
25.07 
25.01 

Сојуз и СИЗ за пензиско и инва-
лидско осигурување 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

х х - 10.08 
10.02 

со ч о 43 
X 

Збирен плугодишен и го-
дишен - консолидаран 
биланс за приходите и 
расходите на заедниците 
за пензиско и инвалидско 

Приходи и расходи според класификацијата 
на финансиските податоци, со финансиски ре-
зултати. Расходи по видовите пензии, за-
штитни додатоци и др. 

СИЗ за пензис-
ко и инвалид-
ско осигурува-
ње 
31.07 

по 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

х х 31.08 
31.03 

л л 
Ѕ w 

43 Ѕ 



Годишен извештај за 
усогласувањето на пензи-
ите со економските 
движења (бразац ОС-4) 

Корисници на пензии по видови пензии, пол, 
стаж и височина на пензијата 

СИЗ за пензис-
ко и инвалид-
ско осигурува-
ње 
31.05 

Сојуз и СИЗ за пензиско и инва-
лидско осигурување 

Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро 
ла и обработка 
на податоците 

Годишен извештај за ко-
рисниците на пензии кои 
првпат го оствариле пра-
вото на пензија (образец 
ОС-6) 

Корисници на старосна и инвалидска пензи- СИЗ за пензис-
ја, по пол, години на живот, стаж, износ на ко и инвалид-
пензијата, пензија - по дејности и причина за еко осигурува-
инвалидноста; семејни - според видот на ње 
пензиите (вдовици, вдовици со деца, деца и 31.05 
сл.) и височина на пензијата 

Сојуз и СИЗ за пензиско и инва-
лидско осигурување 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро 
ла и обработка 
на податоците 

Годишен извештај за ко-
рисниците на пензии на 
кои им престанало право-
то на пензија (образец 
ОС-7) 

Корисници на пензии, според видот на пензи-
јата, полот, износот на пензијата, бројот на 
годините на користење на пензијата, старос-
та и стажот 

СИЗ за пензис-
ко и инвалид-
ско осигурува-
ње 
28.02 

Сојуз и СИЗ за пензиско и инва-
лидско осигурување 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро 
ла и обработка 
на податоците 

7 Годишен извештај за ин-
валидите на трудот со 
преостаната работна спо-
собност, за опасноста од 
настанување на инвалид-
ност и за измената на ра-
ботната способност (об-
разец ОС-8) 

Инвалиди на трудот, со преостаната работна 
способност, опасности од настанување на ин-
валидност и измена на работната способ-
ност, според видот на правото, причината за 
инвалидност, полот, степенот на стручна 
подготовка, возрасните групи и др. 

Организации на 
здружен труд и 
работни заедни-
ци до Ш.мес. 
СИЗ за пензис-
ко и инвалид-
ско осигурува-
ње 
31.03 

Сојуз и СИЗ за пензиско и инва-
лидско осигурување 

Изработка на Печатење на 
методологија, обрасците и 
обработка на упатствата; со-
податоците за бирање, контро-
СФРЈ ла и обработка 

на податоците 

Годишен извештај за под-
несените барања за оства-
рување на права та на 
осигурениците (образец 
ОС-9) 

Решавање на барањата на осигурениците, по 
одделни видови на права од пензиското и ин-
валидското осигурување 

СИЗ за̂  пензис-
ко и инвалид-
ско осигурува-
ње 
28.02 

Сојуз и СИЗ за 
лидско 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

пензиско и инва-
оеигурување 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 
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9 Збирен годишен биланс 
на состојбата на заедни-
ците за пензиско и инва-
лидско осигурување (об-
разец ОС-И) 

Состојбата на средствата и изворите на сред-
ства на СИЗ, според класификацијата на фи-
нансиските податоци 

СИЗ за пензис-
ко и инвалид-
ско осигурува-
ње 
28.02 

Сојуз и СИЗ за 
лидскд 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

пензиско и инва-
осигурување 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

х х 31.03 

Истражувања што се 
спроведуваат во повеќе-
годишни интервали 

10 Извештај за осигуреници-
те (образец ОС-2) - триго-
дишно, од 1987 година 

11 Извештај за корисниците 
на правата од пензиско и 
инвалидско осигурување 
(образец ОС-5) - триго-
дишно, од 1987 година 

Осигуреници, според полот, годините на 
живот, основата на осигурување, стажот, 
учеството во НОВ, дејност, личниот доход, 
стажот на осигурување со зголемено траење 
и др. 

Корисници на старосна и инвалидска пензија 
по полот, годините на живот, периодот на ос-
тварување на правото, стажот, висината на 
пензијата; семејни пензии според видот на 
пензиите (вдовици, вдовици со деца и деца) и 
висина на пензијата, корисници на надомести 
за телесно оштетување според причината и 
степенот на телесното оштетување 

СИЗ за пензис-
ко и инвалид-
ско осигурува-
ње 
01.09 

СИЗ за пензис-
ко и инвалид-
ско осигурува-
ње 
31.01 

Сојуз и СИЗ за пензиско и инва-
лидско осигурување 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

Сојуз и СИЗ за пензиско и инва-
лидско осигурување 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

х х 31.12 

х х 31.05 

СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА И НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

Годишен извештај на ор-
ганизациите за претшкол-
ска воспитно-образовна 
работа (ПШВ) (1985/86 -
1990/91) 

Вид на организацијата и единицата; јазик на Детски јасли, 
воспитно образовната работа; деца според градинки, заба-
полот и возраста и според вработеноста и со- . вишта и комби-
цио-економската категорија на "родителите; нирани органи-
деца под старателство; должина на дневниот зации 
престој и исхрана; партиципација на заедни- 15.10 
ците во трошоците за престојот на децата; 
број на децата што не се примени поради по-

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологијата, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

работката на 
методологија-
та; печатење на1 

обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
ма п п п а т л п и т ѓ 

31.08 
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Годишен извештај на до-
мовите за ученици и на 
студентските домови 
(ШД) (1985/86 - 1989/90) 

Годишен извештај за ко-
рисниците на додадок на 
деца (ДД) 

Годишен извештај за ко-
рисниците и формите на 
социјална заштита (СЗ-1) 

Вид на домот; ученици и студенти според со-
цио-професионалната категорија на родите-
лите; ученици и студенти за кои родителите 
ги поднесуваат трошоците за престојот во 
полн износ и со партиципација на општес-
твото; број на учениците сместени во домо-
вите по одлука на судот; вработени работни-
ци според профилот и стручноста; ученици -
студенти според школата што ја посетуваат 

Корисниците на додаток на деца и децата, по 
категории корисници 

Годишен извештај за ос-
тварувањето на основни-
те права на борците, вое-
ните инвалиди и на семеј-
ствата на паднатите бор-
ци (боречко-инвалидска 
заштита) 
Истражувања што се 
спроведуваат во повеќе 
годишни интервали 

Статистички извештај на 
домовите за сместување 
на децата лишени од ро-
дителов грижење (СЗ-20) 
- двегодишно од 1987 го-
дина (состојба во 1986) 

Домови на уче-
ници и студент-
ски домови 
15.04 

Состојба и движење на бројот корисниците 
според категориите; на корисници на соци-
јална заштита според формите на социјална-
та заштита; деца и младина - корисници на 
социјална заштита според формите на за-
штита и по пол и возраст; возрасни лица -
корисници на социјална заштита според фор-
мите на заштита по пол и години на живот; 
категоризација на децата според степенот на 
инвалидноста по пол и возраст 

Адресни податоци на корисниците на основ-
но право, пол, години на живот, основ за 
здравствена заштита, учество во НОВ, право 
што го остварува како личен или семеен ко-
рисник по сојузните прописи 

Назив и вид на домот; деца според возраста 
и полот, според семејните прилики (целосно-
-нецелосно семејство според плаќањето на 
престој, според школата што ја посетуваат, 
деца под старателство и деца сместени по од-
лука на суд; број на децата што не се приме-
ни поради пополнет капацитет; вработени 
работници 

Самоуправни 
интересовни за-
едници за дет-
ска заштита, 
односно за со-
цијална зашти-
та 
31.03 

Центри за соци-
јална работа 
или служби за 
социјална за-
штита при со-
бранијата на 
општините 
31.01 

Организации 
што водат еви-
денција 
31.01 

Сите видови 
домови за смес-
тување на деца-
та лишени од 
родителско 
грижење 
31.01 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

работна на ме-
тодологијата; 
печатање на об-
расците и упат-
ствата; собира-
ње, контрола и 
обработка на 
податоците 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расците и упат-
ствата; собира-
ње, контрола и 
обработка на 
податоците 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
печатење на об-
расците и упат-
ствата; собира-
ње, контрола и 
обработка на 
податоците 

х 31.08 

х 30.06 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

х 20.07 

х 31.01 

31.05 



Извештај на организаци-
ите за згрижување на де-
цата и младината спрече-
ни во психичкиот и фи-
зичкиот развој (СЗ-ЗО -
двегодишно, од 1987 го-
дина (состојба во 1986) 

Вид на домот: деца-младина според катего-
ријата и степенот на спреченост и полот; 
штитеници според семејните прилики (целос-
но-нецелосно семејство), штитеници според 
социо-професионалната категорија на роди-
телите - издржуватели и плаќањето на пре-
стој ; штитеници кои посетуваат школо и кои 
се оспособуваат за работа; бројот на штите-
ниците под старателство; број на штитени-
ците кои се сместени врз основа на одлука на 
суд; број на децата - младината социјални 
осигуреници; број на децата - младината кои 
не се примени поради пополнет капацитет; 
вработени работници 

8 Р1звештај на организаци-
ите за работа со воспитно 
запуштени деца и млади-
на (ВЗ) - двомесечно, од 
1987 година (состојба во 
1986) 

Вид на организацијата; организации кои 
вршат функција на дисциплински центар; ко-
рисниците под старателство; корисници кои 
поминале во дисциплинскиот центар и кои се 
оспособени за занимање; корисници според 
полот и возраста, според школата што ја по-
сетуваат; според семејните прилики (целос-
но-нецелосно семејство) според социо-профе-
сионалната категорија на родителите, според 
начинот на прием во организацијата; корис-
ници кои се упатени од организација; корис-
ници на заводи и домови за воспитно запуш-
тени деца и младина според должината на 
престојот и зачестеноста на прием во дом 
(повратници); број на лицата кои не се при-
мени поради пополнет капацитет и вработе-
ни работници 

Извештај на организаци-
ите за професионална ре-
хабилитација (СВ-40) -
двегодишно, од 1987 го-
дина (состојба во 1986) 

Назив на работилницата, заводот и цента-
рот; инвалиди со целосно сместување; врабо-
тени инвалиди и рехабилитантни според 
правниот основ и видот на инвалидноста, по-
лот и дејноста што ја вршат; рехабилитан-
тни според плаќањето на трошоците за пре-
стој: оспособени рехабилитанти; одбиени ба-
рања за професионална рехбилитација или 
вработени работници 

10 Извештај на прифати-
лиштата за возрасни 
(СЗ-51) - двегодишно, од 
1987 година (состав во 
1986) 

Назив на прифатилиштето, штитеници спо-
ред полот, годините на живот и причина за 
прием во прифатилиштето; број на штитени-
ците - поминувачи; штитеници упатени од 
прифатилишта според видот на згрижување-
то; број на лицата кои не се примени поради 
поплнет капацитет; вработени работници 

Сите видови 
домови за 
згрижување на 
деца спречени 
во психичкиот 
и физичкиот 
развој 
31.01 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расците и упат-
свата; собира-
ње, контрола и 
обработка на 
податоците 

Прифатилишта, 
прифатни ста-
ници, младин-
ски работилни-
ци, заводи и до-
мови за воспит-
но запуштени 
деца и младина 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

и органи 
Учество во из-
работката на 
методологијата, 
печатење на об-
расците и упат-
ствата; собира-
ње, контрола и 
обработка на 
податоците 

Сите видови 
организации 
(работилници, 
заводи, центри 
и сл.) за профе-
сионална реха-
билитација 
31.01 

Прифатилиш-
лишта за воз-
расни 31.01 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатења на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обратотка 
на податоците 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 



Статистички органи 
И Извештај на организаци-

ите за сместување и 
згрижување на возрасни 
лица (С3.52) - двеготиш-
но, од 1987 година (сос-
тојба во 1986) 

12 Извештај на центрите за 
социјална работа (ЦЗ-61) 
- двегодишно, од 1987 го-
дина (состојба во 1986) 

Истражување што се 
спроведуваат секоја годи-
на 
Истражување за полно-
летните лица против кои 
е завршена постапката по 
кривична пријава и пре-
тходната постапка (СК-1) 
- собирање месечно, обра-
ботка годишно 

Истражување за обвине-
тите полнолетни лица 
против кои кривичната 
постапка е правносилно 
завршена (СК-2) собира-
ње месечно, обработка го-
дишно 

Вид на организацијата по видови, корисници 
според полот, годините на живот, причина за 
сместување и плаќање на трошоците за пре-
стој, број на одбиените барања поради по-
полнет капацитет; вработени работници 

Назив на центарот; општини што ги покрива 
центарот; развиеност на центарот според 
службите што ги има и функции што ги 
вршат; вработени работници 

СТАТИСТИКА НА ПРАВОСУДСТВОТО 

Пријавено лице - познат извршител,по годи-
ни на живот и пол; непознат извршител; кри-
вично дело; време на извршувањето на дело-
то; подносител на пријавата; вид на одлука-
та: отфрлена пријава, прекината истрага, за-
прена истрага, поднесена оптужница - обви-
нителен предлог, отстапување на странска 
држава, траење на притворот и траење на по-
стапката; политички и стопански криминал 

Обвинето лице (оптужница, обвинителен 
предлог, приватна тужба) по години на 
живот и пол; кривично дело; време и место 
на извршување на делото; материјална ште-
та; траење на притворот и траење на постап-
ката; вид на одлуката: запрена постапка, ос-
лободен од обвинението, обвинението одбие-
но, одлука за примена на мерка за безбед-
ност, отстапување на странска држава; про-
гласено за виновно; осудено лице, кривично 
дело, главни и споредни казни, условна осу-
да, судска опомена, прогласено за виновно, а 
ослободено од казната, воспитни мерки за 
помладите полнолетни лица, ублажување на 

Сите видови 
домови за смес-
тување и 
згрижување на 
возрасни 31.01 

Центри за соци-
јална работа 
или служби за 
социјална за-
штита при со-
бранијата на 
општините 
31.01 

Општинско и 
окружно јавно 
обвителство 
05.о д месецот 

Општински и 
окружен првос-
тепен суд 
05. мес. 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците 

х х 31.05 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

работката на 
методологијата, 
печатење на об-
расците и упат-
ствата собира-
ње и пренессу-
вање на подато-
ците на ленти; 
логичка контро-
ла и обработка 
на податоците 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање и прене-
сување на пода-
тоците на лен-
ти; логичка и 
сметачка кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоците 

х х 31.05 

01.03 
01.05 

хО 01.03 
01.05 

1) Податош те се обработуваат по подрачјата на општинските и окружните јавни обвинителска, општинските и окружните судови и општината како место на извршување на кривичното дело. 



Истражување за малолет-
ните лица спрема кои по-
стапката по кривичната 
пријава и подготвителна-
та постапка е завршена 
(СК-3) - собирање месеч-
но, обработка годишно 

казната, мерки на безбедност, поранешна 
осуда, одземање на имотна корист, занима-
ње, години на живот, пол, соучество, број на 
лица во извршувањето на делото, стек, на-
родност, државјанство, школска подготовка 
и брачна состојба, политички и стопански 
криминал 

Истражување за малолет-
ните лица, спрема кои 
кривичната постапка 
пред советот е правносил-
на завршена (СК-4) - со-
бирање месечно, обработ-
ка годишно 

Пријавено лице, години на живот, пол, зани-
мање, школска подготовка, поранешна осу-
да, кривично дело, време на извршвање на де-
лото, подносител на пријавата, соучество, 
стек, материјална штета, мерки во текот на 
подготвителната постапка, вид на одлуката, 
(постапката не е покрената, подготвителната 
постапка е запрена, поднесен предлог за изре-
кување на казна-мерка); траење на притво-
рот и траење на постапката 

Обвинето лице (поднесен предлог до Советот 
за изрекување на казна односно мерка), кри-
вично дело, време и место на извршување на 
делото, поднесител на пријавата, мерки во 
текот на подготвителната постапка, матери-
јална штета, траење на притворот, трање на 
постапката, вид на одлуката: запрена постап-
ката пред советот, одлука за изрекување на 
казна малолетнички затвор, воспитни мерки, 
мерки на безбедност; поранешна осуда, зани-
мање, години на живот, пол, соучество, број 
на лица во извршувањето на делото, стек, на-
родност, државјанство, школска подготовка, 
брачна состојба, семејни прилики 

Општинско и 
оркужно јавно 
обвинителство 
05. мес 

Оптшински и 
оркужен првос-
тепен суд 
05. мес. 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

работката на 
методологија; 
печатење на об-
расците и упат-
ствата; собира-
ње и пренесува-
ње на подато-
ците на ленти, 
логичка и сме-
тачка контрола 
и обработка на 
податоците 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологиЈа, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

01.03 
01.05 

хО 
работката на 
методологија".. 
та; печатење на 
упатствата и 
обрасците; со-
бирање и прене-
сување на пода-
тоците на лен-
ти; логичка и 
сметачка кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоците 

01.03 
01.05 

Статистички органи 

Истражување за одговор-
ните лица против кои по-
стапката по пријава за 
стопански престап е за-
вршена (СП-1) - собира-
ње месечно, обработка го-
дишно 

Пријавено лице, дејност, занимање, подноси- Надлежно јавно 
тел на пријавата, стопански престап, вид на обвинителство 
одлуката: отфрлена пријава, обвинителен 05. од месецот 
предлог, траење на постапката 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

01.03 
01.05 

1) Податоците се обработуваат по подрачјата на општинските и окружните јавни обвинителства, општинските и окружните судови и општината како место на извршување на кривичното дело. 



Истражување за одговор-
ните лица против кои по-
стапката за стопански 
престап е правносилно за-
вршена (СП-2) собирање 
месечно, обработка го-
дишно 

Обвинето лице, дејност, занимање, школска 
подготовка, соучество, стек, поранешна осу-
да, подносител на пријавата, стопански пре-
стап, вид на одлуката: прекината постапка, 
обвинителниот предлог отфрлен, обвинител-
ниот предлог одбиен, ослободено од обвине-
нието, прогласено како одговорно, парична 
казна, условна осуда, заштитна мерка, трае-
ње на постапката 

Надлежен 
првостепен суд 
05. мес 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

01.03 
01.05 

Истражување за правните 
лица против кои постап-
ката по пријава за стопан-
ски престап е завршена 
(СП-3) - собирање месеч-
но, обработка годишно 

8 Истражувања за правните 
лица против кои постап-
ката за стопански престап 
е правносилно завршена 
(СП-4) - собирање месеч-
но, обработка годишно 

9 Истражување за правно-
силно решените стопан-
ски спорови (СПС-11) -
годишно 

Пријавено лице, дејност, подносител на при-
јавата, стопански престап, вид на одлуката: 
отфрлена пријава, обвинителен предлог, тра-
ење на постапката 

Статистички органи 

Обвинето лице, дејност, соучество, стек, по-
ранешна осуда, подносител на пријавата, 
стопански престап, вид на одлуката: обвини-
телниот предлог отфрлен, обвинителниот 
предлог одбиен, ослободено од обвинението, 
прогласено за одговорно, парична казна, ус-
ловна осуда, заштитна мерка, имотна корист, 
траење на постапката 

Вид на спорот, вредност на спорот, решение 
на спорот, територијална припадност на 
странките, вид на сопственоста и дејноста 
што ја вршат странките во спорот 

10 Пробно истражување на 
осудените полнолетни 
лица за кривични дела во 
стек (СК- 2/СТ) - собира-
ње месечно, обработка го-
дишно 

Надлежно јавно 
обвинителство 
05. мес. 

Надлежниот 
првостепен суд 
05. мес. 

Надлежен 
првостепен суд 
05. мес 

Број на кривичните дела во стек, вид на дела-
та во стек, вид и висина на казната за кривич-
ните дела во стек 

Надлежен 
првостепен суд 
во САП Војво-
дина 05. мес. 

Изработа на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

Статистички орган:! 
Изработа на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

Статистички органи 
Изработа на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

Статистички органи 
Изработа на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
САП Војводина 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање и кон-
трола на пода-
тоците 

01.03. 
01.05. 

01.03. 
01.05. 

01.05. 

х2) 0 04. 



11 Статистички извештај за 
предметите на истрага и 
за притворот (РС-истр) -
годишно 

Примени, решени и нерешени предмети на Редовен суд 
истрага, лица против кои е нареден притвор, надлежен за во-
траеље на притворот во претходната кривич- дење на постап-
ка постапка, жалби вложени на решенија на ката1) 
истражниот судија 

методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 

8 9 

Статистички органи 
Изработка на Печатење на х 2 ) 

10 

01.04. 

12 Статистички извештаи за 
кривичните предмети на 
полнолетни лица во 
првостепената постапка 
(РС-к/1) - годишно 

Примени, решени и нерешени предмети, ре-
зултати од завршувањето на првостепената 
кривична постапка 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

х 2 ) 01.04. 

Секретаријати за правосудство 
13 Статистички извештај за 

кривичните предмети на 
малолетниците во под-
готвителна постапка и за 
постапката пред советот 
за малолетници и за при-
творот на малолетници 
(РС-к/1 М1) - годишно 

14 Статистички извештај за 
кривичните предмети во 
второстепена постапка 
(РС-к/П) - годишно 

Примени, решени и нерешени предмети, ре-
зултати од завршувањето на подготвителна-
та и првостепена постапка, малолетници 
против кои е нареден притвор и траење на 
притворот 

Примени, решени и нерешени предмети, ре-
зултати од завршувањето на второстепената 
постапка 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

х 2 ) х 01.04. 

х 2 ) х 01.04. 

15 Статистички извештај за 
кривичните предмети во 
постапка на трет степен 
(РС-к/Ш) - годишно 

16 Статистички извештај за 
предметите на стопански 
престапи во првостепена-
та постапка (ПС-пк/1) -
годишно 

Примени, решени и нерешени предмети, ре-
зултати од завршувањето на постапката од 
трет степен 

Примени, решени и нерешени предмети, ре-
зултати од завршувањето на првостепената 
постапка 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
.ката1) 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

01.04. 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка-
на податоците 

X2) 01.04, 

1 Ј Рокот во кој извештајната единица е должна да ги достави податоците го определува републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работи на праводуството. 
2) Податоците се обработуваат за подрачјата на надлежните судови. 



17 Статистички извештај за 
предметите на стопански 
престапи во второстепе-
ната постапка (РС- ск/П) 
- годишно 

Примени, решени и нерешени предмети, ре-
зултати од завршувањето на второстепената 
постапка 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро 
ла и обработка 
на податоците 

18 Статистички извештај за 
процесните предмети во 
првостепената постапка 
(РС-п/1) - годишно 

Примени, решени и нерешени предмети, ре-
зултати од завршувањето на првостепената 
постапка 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Секретаријати за правостудство 
Изработка на Печатење на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

19 Статистички извештај за 
земјишно-книжните пред-
мети (РС-зк/1) - годишно 

Примени, решени и нерешени предмети, из-
дадени земјокнижни изводоци, преписи и 
службени потврди 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на зем-
јишните книги 

Секретаријат за правосудство 
Изработка на Печатење на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро 
ла и обработка 
на податоците 

20 Статистички извештај за 
предметите на извршува-
ње (РС-и/1) - годишно 

Примени, решени и нерешени предмети, до-
зволени извршувања, спроведени извршува-
ња 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на Печатење на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

21 Статистички извештај за 
наследничките и други 
вонпроцесни предмети во 
првостепената постапка 
(РС-в/1) - годишно 

Примени, решени и нерешени предмети. Од-
делни видови на посложени вонпроцесни 
предмети 

Редовен суд' 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на Печатење на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

1.) Рокот во кеј извештајната единица е должна да ги достави податоците го определува републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работи на праводуството 
2) Податоци! - се обработуваат за подрачјата на надлежните судови. 



22 Статистички извештај за 
управните спорови во 
првостепената постапка 
(РС-ус/1) - годишно 

23 Статистички извештај за 
управносметковните спо-
рови во првостепената 
постапка (РС-УСС/1) -
годишно 

24 Статистички извештај за 
правносилно довршените 
предмети на стек (РС-ст-
/вр) - годишно 

25 Статистички извештај за 
правносилно довршените 
предмети на редовна лик-
видација (РС-рл/вр) - го-
дишно 

26 Статистички извештај за 
процесните, управните, 
вонпроцесните и други 
предмети во второстепе-
ната постапка (РС- пв/И) 
- годишно 

Примени, решени и нерешени предмети, ре-
зултати на завршувањето на првостепената 
постапка 

Примени, решени и нерешени предмети, под-
носител на тужбата, резултати од завршува-
њето на првостепената постапка 

Правносилно завршени предмети на стек, 
стечајни субјекти (основна организација, до-
говорна организација, други субјекти предви-
дени со законот (дејност, утврдена стечајна 
маса, утврдени побарувања и број на работ-
ниците на кои поради стек им престанува ра-
ботниот однос 

Правносилно завршени предмети на редовна 
ликвидација, ликвидациони субјекти, дејност 
и број на работниците на кои им престанува 
работниот однос поради редовна ликвидаци-
ја 

Примени, решени и нерешени предмети, ре-
зултати од завршувањето на второстепената 
постапка 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

27 Статистички извештај за 
барањата за заштита на 
законитоста 
(РС-зз) - годишно 

Примени, решени и нерешени предмети, ре-
зултати од завршувањето на постапката по 
вложените барања за заштита на законитоста 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро 
ла и обработка 
на податоците 

1) Рокот во кој извештајната единица е должна да ги достави податоците го определува републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работи на праводуството. 
2) Податоците се обработуваат за подрачјата на надлежните судови. 
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28 Статистички извештај за 
вонредните правни леко-
ви, освен за барањата за 
заштита на законитоста 
(РС-впл) - годишно 

Примени, решени и нерешени предмети, по 
видот на вложениот вонреден правен лек, ре-
зултати од завршувањето на постапката по 
вложените правни лекови 

Секретаријати за правосудство 
Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

01.04 

29 Статистички извештај за 
покренатите граѓански 
спорови (РС-гс) - годиш-
но 

Покренати граѓански спорови по одделни об-
ласти од граѓанско-правните односи, вред-
ност на предметот на спорот 

Секретаријати за правосудство 
Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

х 2 ) х 01.04 

30 Статистички извештај за 
правносилно довршените 
управни спорови (РС-ус-
/вр) - годишно 

Правосилно завршени управни спорови, по 
материја 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката1) 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на Печатење на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

01.04 

31 Статистички извештај за 
бројната состојба на кад-
рите во редовните судови 
и за судиите поротници 
(РС-ос) - годишно 

Вид на судот, седиште на судот, број на суди- Сите редовни 
ите, судии-поротници, стручни соработници, судови1) 
административни и помошни работници, 
податоци за судиите, според полог 

Секретаријат за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

01.04 

32 Статистички извештај за 
предметите на прекршок 
во првостепената постап-
ка (П/1 - годишно) 

Примени, решени и нерешени предмети; ре-
зултати од завршувањето на првостепената 
постапка 

Општински су-
дии за пре-
кршоци и други 
органи овласте-
ни за водење на 
прекршочната 
постапка1) 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; Со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

01.04 

') Рокот во I ој извсштајната единица е должна да ги достави податоците го определува републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен зас работи на правосудството. 2' Податоци' ̂ е се обработуваат за подрачјата на надлежните судови. 



33 Статистички извештај за 
предметите' на прекршок 
во второстепената по-
стапка (П/1) - годишно 

Примени, решени и нерешени предмети, ре-
зултати од завршувањето не второстепената 
постапка„ 

Секретаријат за првосудство 
Орган над-
лежна за воде-
ње на второсте-
пената пре-
кршочна по-
стапка1^ 

Изработка на 
метод' л Ја, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

34 Статистички извештај за 
лицата правносилно каз-
нети за прекршоци (П-
/вр) - годишно 

Вид на прекршокот, казнети лица, изречени 
казни и прихменети заштитни мерки 

Општински су-
дии за пре-
кршоци и други 
органи овласте-
ни за водење на 
првостепена 
прекршочна по-
стапка 

Секретаријат 1 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 

ФРЈ 

I правосудство2) 
Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со^ 
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

35 Статистички извештај за 
бројната состојба на кад-
рите на работи на пре-
кршочната постапка и за 
судиите-поротници (П-
/ос) - годишно 

Судии за прекршоци, судии-поротници, 
стручни соработници и други работници на 
работи на прекршочната постапка 

Сите органи 
надлежни за во-
дење на пре-
кршочна по-
стапка1) 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
-обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

36 Статистички извештај за 
полнолетните лица во 
казнено-поправните уста-
нови (ИК-1) - годишно 

Пополнетни лица на издржување казна, по Казнено-по-
пол, вид на казнено-поправната установа, правни домови 
примено, отпуштено, состојба на почетокот и и затвори1) 
на крајот од извештајниот период 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

37 Статистички извештај за 
малолетните лица во каз-
нено-поправните и вос-
питно-поправните домо-
ви (ИК-2) - годишно 

Малолетни лица на издржување казна однос- Казнено-по-
но воспитна мерка во казнено-поправните и правни домови 
воспитно-поправните домови, по пол. При- и затвори1) 
мени, отпуштени, состојба на почетокот и на 
крајот од извештајниот период 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

О Рокот во кој извештајната единица е должна да ги достави податоците го определува републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работи на правосудството. 
Ј) Податоците се '"Соработуваат за подрачјата на надлежните судови. 
2) Заводите за статистика во републиките и во автономните покраини во кои е постигнат договор за преземање на обработката од секретаријатите за правосудство. 
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38 Статистички извештај за 
бројната состојба на кад-
рите вработени во казне-
но-поправните установи 
и во воспитно-поправни-
те домови (ИК-ос) - го-
дишно 

39 Статистички извештај за 
споровите во самоуправ-
ните односи во првосте-
пена постапка (СЗТ-1) -
годишно 

Кадри вработени во казнено-поправните ус-
танови и во воспитно-поправните домови, по 
функција и специјалност 

Предлози за покренување на постапка, одлу-
ка на суд и траење на постапката, предлози 
за испитување на законитоста на одлука на 
внатрешната арбитража, одлука на судот и 
траење на постапката 

Казнено-по-
правни домови 
и затвори и 
воспитно" по-
правни домо-
ви1) 

Суд на здружен 
труд надлежен 
за водење на 
постапката1) 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на Печатење на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Секретаријат за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците 

х х 01.04. 
обрасците и 
упатствата; со-
бирање, контро-
ла и обработка 
на податоците 

х х 01.04. 

40 Статистички извештај за 
споровите во самоуправ-
ните односи во второсте-
пена постапка (СЗТ/И) -
годишно 

Вложени жалби на првостепени одлуки, одлу-
ка на второстепен суд по повод жалба и трае-
ње на второстепената постапка 

Суд на здружен 
труд надлежен 
за водење на 
постапката1). 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците 

х х 01.04. 

41 Статистички извештај за 
поднесените предлози за 
покренување на постапка 
кај судовите на здружен 
труд и за начинот на. ре-
шавање на спорот (СЗТ-
-вр) - годишно 

42 Статистички извештај за 
судиите и останите врабо-
тени работници во судо-
вите на здружен труд 
(СЗТ-ос) - годишно 

Подносител на предлогот за покренување на 
постапка, носител на правата и дожностите 
во односот во кој е покрената постапката, 
спорен однос и начин на решавање на спорот 

Судии, постојани повремени, стручни сора-
ботници, административни и технички и по-
мошни работници - по квалификациона 
структура 

Секретаријати за правосудство 
Суд на здружен 
труд надлежен 
за водење на 
постапката1) 

Сите судови на 
здружен труд1) 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоците 

х х 01.04. 

х х С1.Ј4 

1 Распоредување на орга-
низациите и заедниците 
по, дејности и водење на 
единствен регистар на ор-
ганизациите и заедниците 
(образец РОЕ-1 и РОЕ-
-1а) - тековно 

СТАТИСТИЧКИ РЕГИСТРИ 

Идентификациони податоци: назив на орга-
низацијата односно заедницата, назив на де-
ловната и другата единица во состав, адреса, 
матичен регистарски број, територијална 
припадност (република, автономна покраи-
на, општина) место, статистички круг; по-
штенски број, дејност, вид на организацијата 

Организации и 
заедници; 
здруженија на 
граѓани и орга-
ни кои работат 
посебни регис-
три (стопански 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците и 
изработка на 
адресари 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање 
на податоци; 

тековно 
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- форма на здружувањето, територијална 
рамка на дејствување; податоци за врската 
со други регистри 

Годишен извештај за 
бројната состојба на ко-
рисниците на општестве-
ни средства (БСК) 

Податоци за бројот на корисниците на оп-
штествени средства и за бројот на индивиду-
алните партии на кои се водат тие средства 
кај СОК, со состојбата на ден 31 декември се-
која година 

3 Воведување и водење на Статистички кругови, населби, месни заедни-
единствен регистар на те- ци, општини, заедници на општини. Проме-
риторијалните единици ни на називи, цифри, територии и други под-

атоци на територијалните единици 

Промени на територијал-
ните единици за статис-
тичкиот катастар - го-
дишно 

Пописен круг (шифра, описи на границите). 
Статистички круг (шифра, површина, насел-
ба, општина, број на пописните кругови, опис 
на границите и скица на статистичкиот круг). 
Населба (шифра, назив). Општина (шифра, 
назив) 

судови и др.), 
заводи за ста-
тистика на ре-
публиките и ав-
тономните по-
краини тековни 
забелешки 

пренесување, на 
податоците на 
картички-лен-
ти; логичка и 
сметачка кон-
трола; водење 
на регистар; 
обработка на 
податоците, из-
работка на ад-
ресар 

СОК 
Филијали на 
СОК 
20.01 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци; соби-
рање на пода-
тоците; прене-
сување на пода-
тоците на лен-
ти; логичка и 
сметачка кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоците 

Заводи за ста-
тистика на ре-
публиките и на 
автономните 
покраини, те-
ковни промени 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците и 
изработка на 
списоци 

си органи 
Учество на из-
работката на 
методологија, 
собирање на 
податоци за 
промените, пре-
несување на 
податоците на 
картички-лен-
ти; водење на 
регистар, обра-
ботка на пода-
тоците и изра-
ботка на списо-
ци 

Статистички органи 

Заводи за ста-
тистика на ре-
публиките и на 
автономните 
покраини и 
други органи и 

Изработка на 
методологија, 
водење на ста-
тистички катас-
тар 

Учество во из-
работката на 
методологија; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 



организации. 
Тековни проме-
ни 

на податоци за 
промените, ре-
визија на доку-
ментите и воде-
ње на статис-
тички катастар 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ И РАЗВОЈНИ РАБОТИ ВО СТАТИСТИКАТА 

1 Експериментален глоба-
лен структурен модел на 
југословенското стопан-
ство 

2 Истражување на смртни-
те точки 

Споредба на паритетите 
на внатрешната куповна 
моќ на валутите во рам-
ките на проектот на Обе-
динетите нации - Еко-
номската комисија за Ев-
ропа 

Дефинирање на концептот на моделот и ин-
формационата основа на моделот. Изработка 
на интегрираната база на податоците на мо-
делот. Освојување на софтвер и автоматиза-
ција на постапката на моделска анализа. Из-
работка на посебно ориентирани подмодели. 
Воспоставување на систем на кореспонденци-
ја помеѓу нашите и СНА билансни сметки 

Изработка на моделот за идентификација и 
тестирање на обртните точки. Анализа на об-
ртот на југословенските временски серии, де-
финирање на композитните индекси, компа-
ративни анализи на однесувањето на економ-
ските временски серии и композитните ин-
декси дефинирани на ниво на републиките и 
на автономните покраини 

Споредба на цените на репрезентативната 
листа на производи-за финална потрошувач-
ка и вредноста на групите производи и услу-
ги на финалната потрушувачка, според мето-
дологијата за меѓународна споредба за 1985 
година 

4 Споредба на паритетите 
на внатрешната куповна 
моќ на валутите во рам-
ките на проектот на СИВ 

Споредба на цените на репрезентативната 
листа на производи на потрошувачката и на 
вредноста на групите производи и услуги на 
потрошувачката според методологијата за 
меѓународна споредба за 1988 година 

Дукументација 
на статистички-
те органи (ста-
тистика на ^ 
внатрешната 
трговија, гра-
дежништвото, 
цените и сто-
панските билан-
си) и снимање 
на цените во из-
браните основ-
ни организации 
на здружен 
труд 

Докуметација 
на статистички-
те органи (ста-
тистика на 
внатрешната 
трговија, гра-
дежништвото, 
цените и сто-

Статистички органи 
Изработка на 
моделот, из-
градба на ин-
формационата 
основа на моде-
лот, изработка 
на студии 

Учество во из-
градбата на ин-
формационата 
основа на моде-
лот 

01.06 
1987 

Статистички органи 
Изработка на 
студии 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-

01.11 
1987 

методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

работката на 
методологијата 

31.12 
1986 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, работката на 
обработка на методологијата 
податоците за 
СФРЈ 

31.12 
1989 
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5 Проект за доградба и ин-
теграција на системот на 

' стопанските биланси (оп-
штествените сметки) 

5а Проект на мето дол сито-
то истражување за изра-
ботка на општа концеп-
ција и единствена основа 
на конзистентниот сис-
тем на нумерички подато-
ци на евиденцијата, пре-
сметката на статистика-
та, планирањето и еко-
номската политика О 

Утврдување на концепцијата и методологија-
та со експериментална изработка на един-
ствен систем на стопанските биланси за 
СФРЈ, СР и САП, интегриран во матрицата 
на општествените сметки (биланси на обра-
ботувањето, распределбата и употребата на 
општествениот производ и народниот доход, 
биланси на паричните текови, биланси на ме-
ѓусебните односи на стопанските дејности -
input-output табели, биланси на општестве-
ното богатство и биланси за текуштото рабо-
тење и за средствата по основни иституцио 
нални сектори на општествено-економската 
активност) 

Утврдување на општата концепција и един-
ствената методолошка основа за изработка 
на конзистентен модел за евиденција и на 
пресметковниот систем врз база на матрица-
та на општествените сметки 

Изработка на предлог на автоматизираниот 
модел за усогласување на изворните подато-
ци и ажурирање на промените во прописите 
за евиденцијата, пресметковниот систем и 
економската политика и промените што од 
тоа настануваат во методологијата за изведу-
вање на планските и статистичките агрегати 
во статистичкиот систем на општественото 
планирање. 
Утврдување на релациите помеѓу изворните 
податоци на евиденцијата и пресметковниот 
систем и податоците за статистичките и 
планските категории и изработка на софтвер-
о т решенија потребни за поставање на осно-
вата за релациската банка на податоци за 
стопанските биланси 

ланските билан-
си) и снимање 
на цените во из-. 
браните основ-
ни организации 
на здружен 
труд 

Расположива 
документација 
на статистички-
те заводи и на 
овластените ор-
гани 

Документација 
на статистички-
те заводи и ов-
ластените орга-
ни 

Статистички органи 
Изработка на 
проект со при-
дружните експе-
риментални 
пресметки и 
анализи 

Соработка во 
изработката на 
проектот 

1987 

Статистички органи 
Изработка на Соработка врз 
проекти на ста- изработката на 
тистичките ор- проектите 
гани 

1987 

1988 

1989 

глуван,а Сојузниот завод за статистика ќе му поднесе на СИС до 20 јануари 1986 година. 



Експериментална ( пре-
сметка за изработка на in-
put-output табели за ре-
публиките и автономните 
покраини 

Проект за интеграција на 
статистиката на инвести-
ците, пробно истражува-
ње според новиот образец 
ИНВ-01/85 

7а Методолошко истражува-
ње на можностите за сле-
дење на приватните 
вложувања во општестве-
ниот сектор на стопан-
ството 

8 Проект за стандардизаци-
јата на интервалите за 
дистрибуции според виси-
на на личниот доход и 
вкупните приходи и рас-
ходи на домаќинствата и 
населението 

Изработка на предлог на организационите, 
кадровските и материјалните решенија за 
оперативно воведување и редовно водење на 
автоматизираниот модел на евиденцијата и 
пресметките 
Изработка на конкретни предлози за тековни 
подобрувања на книговодствената евиденци-
ја на корисниците на општествени средства, 
евиденцијата на платниот промет на СОК во 
земјата и евиденцијата на платниот промет 
на НБЈ со странство, сукцесивно по години и 
целосни предлози до крајот на планскиот пе-
риод 

Основни шеми и решенија на методолошки-
те и практичните проблеми од конструкција-
та на табелите на меѓусебните односи на сто-
панските дејности (input-output табели) за СР 
и САП 

Остварени инвестиции според техничката 
структура; набавка (пренос) на земјишта и 
половни основни средства; планирани по-
требни суровини и репродукционен матери-
јал; планирано количество на потребната 
енергија; планирано производство и пласман 
на важните производи и услуги; капацитети 
на објектите и опремата 

Испитување и предлагање на обележја и ме-
тодолошки и организациони можности и по-
треби за спроведување на стоковно ис-
тражување или за воведување редовно ис-
тражување за следење на приватните 
вложувања во општествениот сектор 

Изработка на основни шеми и решенија за 
единствено распоредување на приходите и 
расходите на населението, домаќинствата, 
даночните обврзници, работниците, пензио-
нерите и другите контингенти население, 
според единствените критериуми што би би-
ле споредливи и во услови на инфлација. 
Експериментална изработка на дистибуции 
на вработените и домаќинствата и на вкупно-

Расположива 
докуметнација 
на заводите за 
статистика и на 
овластените ор-
гани 

Избрани орга-
низации и заед-
ници - инвести-
тори (по 20-30 
во секоја СР, 
САП) 

Изабрани орга-
низации и заед-
ници (по 10 од 
секоја СР, 
САН) 

Расположива 
документација 
на статистички-
те заводи и ов-
ластените орга-
ни 

Статистички органи 
Експреиментал- Учество во из-
на пресметка и работката на 
избработка на методологијата 
методологија 

Статистички органи 
Изработка на 
обрасци и упат-
ства, анализа 
на податоците 
според новиот 
образец и по-
врзување со 
СОК 

Учество во из-
работка на об-
расци и упат-
ства; печатење 
на образци и 
упатства; соби-
рање и пренесу-
вање на подато-
ци на магнетни 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методолошки работката на 
основи методолошките 

основи 

Статистички органи 

1990 

1990 

1987 

30.07. 
1986 

1987 

Изработка на 
проект, со при-
дружните ана-
лизи и експери-
ментални пре-
сметки 

Учество во из-
работката на 
проектот 

1987 



Проект за изработка на 
методологија за пресмет-
ка на индексот на индус-
триското производство за 
подрачјето на општината 

10 Студија за користењето 
на регистарот на населе-
нието за статистиката на 
населението 

11 Експериментално ис-
тражување за интеграци-
јата на информациите за 
родените и умрените во 
виталната и здравствена-, 
та статистика 

12 Изучување на карактерис-
тиките на населението и 
комаќинствата на зејмо-
делските стопанства 

13 Изработка на проектот на 
банката на податоци за 
населението и домаќин-
ствата 

14 Проект на датотеката на 
податоците за смртноста 
на доенчињата 

то население заради тестирање на избраните 
шеми и анализа на добиените резултати 
Изработка на проект за единствени стандар-
ди во статистичкиот систем за меѓусебно спо-
редливи дистрибуции на домаќинствата и на-
селението, според височината на средствата 

Изработка на единствен пондерационен сис-
тем за пресметка на индексите на физичкиот 
обем на индустриското производство за ма-
лите подрачја 

Основи на користењето на Единствениот ре-
гистар на населението за спроведување, унап-
редување и користење на статистичките ис-
тражувања за населението (територијален 
распоред, миграции, билансирање) и друго 

Изучување на дуплицитетот и квалитетот на 
информациите, со земање на податоци на 
местото на настаните, изработка на единстве-
на методологија за родените породувањата 

Вкупно население, население на работна воз-
раст, активно население, лица со личен при-
ход, издржувано население и други категории 
на земјоделско и неземјоделско население во 
домаќинствата на стопанството 

Избор на обележјата на населението и дома-
ќинствата и дефиницаја за влезот во банката 
на податоците 

Изработка на проект и методологија за д а п -
теката на умрените доенчиња со опфаќање до 
ниво на општината 

Породшшшта и 
матичари врз 
основа на изва-
доци 

Документација 
на статистички-
те органи 

Статистички органи 
Изработка на 
проект со при-
дружните ана-
лизи и експери-
менталните 
пресметки 

Учество во из-
работката на 
проектот 

работката на 
методологија и 
основа на ко-
ристењето 

Статистички органи ^ 
Спроведување Учество во из-
на процедурата 
за усвојување 
на законот, из-
работка на ме-
тодологијата и 
основа на ко-
ристењето 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија работката на 

методологијата 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
проект работката на 

проектот 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
проектот работката на 

проектот 

Статистички органи 
Постојни пода-
тоци за умрени-
те 

Формирање на 
датотека 

Соработка при 
формирањето 
на датотека 

1986 

1989 

1990 

3 1 . 1 2 
1988 

31.12 
1986 

1990 



15 Проект на датотеката на 
податоците за умрените 
од социјални болести 

Изработка на проект и методологија за дато- Постојни пода-
теката на умрените од социјални болести, со тоци за умрени-
класификации на групите социјални болести те 
што ја сочинуваат датотеката 

16 Проект за интеграцијата 
на информациите за насе-
лението 

17 Експериментални проек-
ции на населението на 
СФР Југославија и СР и 
САП до 2020 година 

Систем на социо-економските показатели за 
населението: тековна анкета за населението и 
домаќинствата; податоци за населението од 
регистрите и од други извори; експеримен-
тални истражувања заради унапредување на 
собирањето на статистичките податоци 

Вкупно население и население по работна 
возраст, по пол и старост со различни вари-
јанти на природен прираст 

Документација 
на статистички-
те органи врз 
основа на ре-
зултатите РСД-
/81 

18 Анализа на виталните ка-
рактеристики за одделни 
кохорти население 

Утврдување на бројноста и останатите де- Постојни пода-
мографски карактеристики на одделни гене- тоци за населе-
рации население по време и сегменти на нието од разни 
структурите на населението, на одделни те- извори 
ритории 

19 Евалуација на податоци-
те на статистичките ис-
тражувања во областа на 
населението 

Оцена на целосноста на опфатот на статис-
тичките единици и информации и квалитетот 
на одговорите на одделни прашања од обрас-
ците на статистичките истражувања за роде-
ните и умрените 

20 Проект за интеграцијата 
на податоците за населе-
нието со податоци од 
другите области на систе-
мот на статистички ис-
тражувања од интерес за 
целата земја 

Методолошки основи за усогласување на на-
чинот на собирање, обработка и искажување 
на податоците за населението, домаќинства-
та и семејствата 

21 Систематизација на дефи-
нициите, класификации-
те, обележјата и другите 
индикатори за следење на 
природното и механичко-
то движење на население-
то во земјата и во стран-
ство 

Методолошки усогласувања на изворите за- Документација 
ради утврдување на обемот на собирите и на на статистички-
другите карактеристики на миграционите те органи 
движења во земјата и надвор од земјата 

Статистички органи 
Формирање на Соработка во 
датотеката формирањето 

на датотеката 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
проект работката на 

проектот 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
проекции работката на 

проекциите 

Статистички органи 
Изработка на Соработка при 
документација изработката на 
и податоци документација-

та и анализата 
на податоците 

Статистички органи 
Изработка на Соработка во 
проект изработката на 

проектот 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методолошки работката на 
основи методолошките 

основи 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија работката на 

методологијата 
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22 Методологија на статис-
тичкото истражување за 
жртвата на кривично де-
ло 

23 Методологија на статис-
тичкото истражување за 
извршувањето на кривич-
ните санкции 

24 Проект на системот на 
статистиката на човекова-
та средина 

25 Истражување на односот 
на различните извори на 
податоци и системот за 
оценување за малите те-
ритории 

26 Елементи за стандардиза-
ција и автоматизација на 
проектирањето и обра-
ботката на извадоците 

27 Оцена на конзистенцијата 
на извадоците во статис-
тичкиот систем на СФРЈ 
- СУ^ги Г Р т, Г А П ) 

Испитување на можноста за спроведување на 
посебно статистичко истражување за жртва-
та на кривично дело или во склоп на постој-
ното истражување СК-2, изработка на пред-
лог на истражување 

Испитување на можноста за спроводување на 
нови статистички истражувања во области на 
извршувањето на кривичните санкции 

Утврдување на предметите, содржините, оп-
фатите, единиците на истражување и обе-
лежјата релевантни за статистичко следење и 
искажување на податоците за човековата сре-
дина; утврдување на одделните области на 
истражувањето на човековата средина (при-
родни услови, техничко-технолошки, оп-
штествени, економски, стопански и други) ка-
ко делови на системот на статистичките ис-
тражувања и податоци за човековата среди-
на; интеграција на податоците од различни 
истражувања, што ги содржат податоците за 
човековата средина во системот на статисти-
ката на човековата средина и др. 

Испитување на алтернативата извадок-по-
пис, извадоци-регистри или други методи на 
собирање на податоци од аспект на еконо-
мичноста, рационалноста и исправноста на 
начинот на собирање на податоци, испитува-
ње на синтетичките и моделските пристапи 
во постапките на оценување за малите тери-
тории 

Изработка на општите методолошки реше-
нија во планирањето на извадоците за анкети 
за населението и земјоделството, конструк-
ција на соодветните општи системи на оцену-
вање 

Верификација на сите потребни републички 
планови на извадоци од аспектот на нивната 
компатибилност и усогласување на планови-
те 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија работката на 

методологијата 

Секретаријати за правосудство 
Изработка на Учество во из-
методологија работката на 

методологијата 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија работката на 

методологијата 

Статистички органи 
Изработка на 
студии 

Републички и 
покраински за-
води за статис-
тика 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
стандарди работката на 

стандарди 

Статистички органи 
Верификација Учество во 
на усогласува" усогласувањето 
њето 

31.12 
1986 

Нацрт 
31.12 
1986 
проект 
31.12 
1988 

01.10 
1990 

01.10 
1089 

Непоср. 
по изра-
ботката 
на н. 
план 



т 3 4 

28 Проект на стандардиза-
цијата и автоматизација-
та на моделите на анали-
за на временските серии 

Поставана на прогностички модели на вре-
менските серии и воведување на програмите 
во редовната публицистика. Пронаоѓање на 
оптимални модели за групи серии и изработ-
ка на системи на тестови за истражување на 
обртот и меѓусебните односи на временските 
серии 

29 Проекти на повеќекрите-
риумското класифицира-
ни на регионалните еди-
ници (посебно населби) 

Изработка на методологија, истражување на 
алтернативните модели, посебно моделите 
на трихотомна класификација на населбите 

30 Класификацијата на зани-
мањата 

Групирање на занимањата по сродни обе-
лежја, врз основа на утврдените и усвоените 
принципи и критериуми содржани во Оп-
штествениот договор за единствените основи 
за класификација на занимањата и стручната 
подготовка. Изработка на проект на датоте-
ката на занимањата 

Носители на за-
дачите и рабо-
тите задолжени 
за изработка на 
номенклатура 
на занимањата 
по републиките 
и автономните 
покраини 

31 Истражување на трошо-
ците и користење на ре-
зултатите од статистич-
ките истражувања 

Начин на утврдување на трошоците, структу- Избрани извеш-
ра на трошоците, услови за работа, структу- тајни единици 
ра на корисниците, обем на користењето на 
статистичките податоци и др. 

32 Проект за воведување на 
банка на податоци во ста-
тистиката 

Примена на постојните системи за управува-
ње на банките на податоци; изработка на сту-
дија за методологијата, технологијата и ор-
ганизацијата на статистичките банки на под-
атоците; изработка на каталози на податоци-
те со кои располагаат статистичките органи 
и др. 

33 Проект за автоматизаци-
ја на статистичкиот ин-
формационен систем 

Дефинирање на моделите на процесот, моде-
лите на податоците и моделите на ресурсите 
и методологијата и технологијата на АОП 

^ Во соработка со Службата на општественото книговодство на Југославија и со Народната банка на Југославија. 

Статистички органи 
Изработка на 
студии 

Статистички органи 
Изработка на 
студии 

Статистички органи 
Изработка на 
класификација 
на занимањата 
и проект за об-
работка на да-
тотеката 

Учество во из-
работката на 
класификација 
на занимањата 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
студија работката на 

студија 

Статистички органи1) 
Изработка на Учество во из-
проект работката на 

проектот 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
проект работката на 

проектот 
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34 Развој и воведување на 
7 системот за влегување, 

контрола и корекција на 
податоците 

35 Развој и воведување на 
системот на основните 
оператери 

36 Развој и воведување на 
системот за презентација 
и публикување на подато-
ците 

- 37 Поврзување на системите 
за одделни фази на АОП 
во интегриран систем 

38 Методологија за статис-
тичко истражување на 
плановите за општона-
родна одбрана и на пла-
новите за развој на оп-
штонародната одбрана 

Изработка на методи, стандарди и системи 
за контрола и корекција на податоците и во-
ведување во примена 

Изработка на методи, стандарди и програм-
ска опрема за основните операции во АОП и 
воведување во примена 

Изработка на методи, стандарди и системи 
за презентација и публикување на податоци-
те и воведување во примена 

Изработка на метода, стандард и програмска 
опрема за поврзување на системите за оддел-
ни фази на АОП во интегриран систем и во-
ведување во примена 

Начин на. следење на содржините на планови-
те за развој на народната одбрана и на ни-
вното извршување; организациски и кадров-
ски подготовки; вид на опремата и други по-
казатели потребни за подготвување, донесу-
вање и остварување на среднорочните плано-
ви и за остварување на материјалните и дру-
гите услови за развој на ОНО и ОСЗ 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
проект работката на 

проектот 

Статистички органи1) 
Изработка на Учество во из-
проект работката на 

проектот 
Статистички органи1^ 

Изработка на Учество во из-
проект работката на 

проектот 

Статистички органи1) 
Изработка на Учество во из-
проект работката на 

проектот 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методолошките работка на ме-
основи тодолошките 

основи 
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ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- взр основа на член 315 точка 8' од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 
- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 

^ која се придонесува за општиот напредок на земјата 
г СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Списанието „Одбрана и заштита"; 

- за заслуги, во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и други-
те држави, како и за особени заслуги во работата врз раз-
вивањето на свеста на граѓаните во борбата за независ-
ност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Воениот оркестар Сплит. 

Бр. 122 
22 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановнќ, д.р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

I шистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
а се 

о д л и к у в а а т : 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

д значење на социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ 

Полковникот 
Секулић Милоша Милан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

потполковниците: 
Арсић Живојина Добривоје, Дивац Симеуна Мирко,, 

рагутиновић Исидора Драгоман, Ѓорѓевић Димитрија 
лександар, 

Ѓорѓевић Александра Драгомир, Граовац Јакова Жи-
)јин, Исаковић Владимира Митар, Костић Радисава Све-
тлан, Мицић Станка Крсто, Миличевић Дмитра Петар, 
ладеновић Милосава Гојко, Пантелић Спасоја Пајо, 
1шић Радоја Јован, Стефановић Војислава Боривоје, 
ћекић Николе Миодраг; 

мајорите: 
Анђић Вељка Радољуб, Бештић Рафаела Стипе, Бог-

дови!! Здравка Милета, Брзаковић Радомира Петко, Ча-

ѓановић Будимира Милан, Ћирковић Миодрага Велимир, 
Ђоловић Драгића Војислав, Ибрић Радомира Миодраг, Је-
лић Станка Живота, Јелинек Рудолфа Стеван, Јовашевић 
Миодрага Провослав, Киселинов Јанев Васил, Китић Вас-
ка Миодраг, Лазић Живка Томислав, Лазовић Мила Ја-
гош, Лончар Лазара Радојица, Марковић Александра Дра-
гослав, Марковић Гавре Зарије, Матуновић Пере Радосав, 
Мијајловић Драгутина Илија, Милошевић Алеков Кон-
стантин, Милутиновић Радисава Милосав, Мишевић Ми-
л е т а Предраг, Никитовић Светомира Јевто, Николић 
Митра Ђорђе, Николов Глигора Петар^ Панић Николе 
Миодраг, Пешић Мирка Радисав, Пухалић Николе Ми-
лан, Ристић Саве Милутин, Ристић Јована Светислав, Рис-
тивојевић Михајла Ратомир, Ружесковић Душана Ђорђе, 
Симоновски Игњата Душан, Срдић Раде Будимир, Ста-
нић Димитра Миле, Стојанови Тоде Димитар, Швелер Ан-
драша Андраш, Тасо Фехмија Енес, Томашевић Миломи-
ра Миленко, Томљановић Милана Милан, Топаловић Ви-
томира Радоје, Трбовић Раде Жељко, Велимировић Него-
вана Петар; 

капетаните I класа: 
Арсенијевић Градимира Милутин, Арсенијевић Ра-

дојка Здравко, Беочанин Драгомира Љубинко, Бојић Боже 
Стеван, Цветковић Бранка Драгољуб, Чићанковски Јорда-
на Гаврил, Давидовић Милована Радисав, Ерор Гојка Ђу-
ро, Граовац Јована Миодраг, Илић Градимира Горољуб, 
Јанићијевич Милована Радиша, Јелисијевић Гојка Драган, 
Милошевић Владана Милоје, Митровски Николе Стефан, 
Николић Живорада Божидар, Николић Душана Станис-
лав, Перовић Адама Миодраг, Проковић Павла Момчило, 
Релић Душана Мирко, Савић Михаила Божидар, Савић 
Милана Јован, Симоновић Петра Томислав, Станимиро-
вић Драгана Радош, Станишић Живојина Станојко, Субо-
та Ивана Јосип, Тодоров Светозара Томислав, Вардић 
Стјепана Стјепан, Вермезовић Николе Ђорђе, Вукмировић 
Симе Данило, Зејак Мирка Радош, Живковић Милића Ми-
лош; 

капетаните: 
Ћоралић Миливоја Миленко, Ђорђевић Јована Дра-

ган, Илић Милана Живорад, Краљ Јураја Звонимир, Тму-
шић Радоја Милован; 

заставниците I класа: 
Антић Николе Милинко, Баткић Мана Јусо, Белић 

Васе Драгутин, Благојевић Тодосија Драгомир, Божић 
Милана Владо, Цветковић Милутина Љубивоје, Чамински 
Николе Ратко, Чобељич Петра Гаврило, Ћубровић Алек-
сандра Михаило, Драгојлов Емила Гавро, Дрчелић Миле-
т а Милојко, Ђанковић Стевана Матија, Ђерђ Илоне Љу-
девит, Ђокић Радована Драган, Ђурица Ђуре Душан, Га-
јић Остоје Новак, Грбовић Ђорђија Момчило, Исламовић 
Раме Идриз, Јекић Лазара Јаблан, Јеремић Владислава 
Владо, Јевремовић Живадина Милутин, Јовичич Ристе 
Станислав, Кисић Рајка Раде, Љубенов Тодора Иван, Ма-
нојловић Марка Миле, Манојловић Спасоје Ратко, Марко-
вић Стојана Славољуб, Миковић Милутина Станимир, 
Милош Ивана Антун, Митић Вукоја Станко, Митровић 
Ђорђа Радашин, Мојић Недељка Светомир, Мор Јосипа 
Ласло, Нешовић Љубомира Захарије, Пожонји Ференца 
Ференц, Ракинић Симе Миле, Ристик Станка Властимир, 
Савић Божидара Србољуб, Симић Илије Шпиро, Стојано-
вић Чедомира Слободан, Штефан Јосипа Вид, Тодоровић 
Љубо мира Селимир, Тренчовски Ћире Ђорђе, Вештаг 
Агат Андреј, Везилић Тодора Александар, Вокановски Ни-
колина Александар, Вранеш Уроша Слободан, Врањић 
Комљена Драгослав, Вршчај Матије Иван, Зечевић Мило-
ица Владимир, Зорић Мила Никола; 

заставниците: 
Јовановић Добрина Никола, Николић Јордана Слав-

ко, Провчи Јоакима Михајло, Ристић Добривоја Миодраг; 

постарите водници I класа: 
в Илић Ђорђа Мирољуб, Тодоровић Илије Стеван; 
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воените службеници IV класа: 
Фришчић Ђуре Драгутин, Кузмановић Добривоја Ра-

дојко; 

граѓанско лице на служба во ЈНА / 
Селанац Ивана Јосип; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

полковниците: 
Бакмаз Ристе Милан, Ћолић Милинка Драгић, Дип-

ларић Живка Ђорђе, Гавриловић Витомира Љубисав, Јан-
ковић ЈЈука Саво, Мургашки Матије Сава, Сенић Николе 
Драгослав, Шолаја Драге Милан, Војводић Миливоја 
Момчило, Зец Станка Милорад; 

потполковниците: 
Ђекић Милете Вукман, Ђурановић Тале Милета, Ха-

лими^ Хусе Селим, Стеванови!! Тадије Милан, Шовљан-
ски Милана Лазар; 

капетанот на фрегата: 
Лекић Владимира Божидар; 

заставникот I класа 
Ружић Алекос Милован; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: 
Пуповац Боже Милош, Раадојковић Божидара Михај-

ло; 

потполковниците: 
Букарица Јована Михајло, Милутиновић Радована 

Милован, Митровић Чедомира Ђорђе, Панић Добривоја 
Радомир, Петровић Душана Гаврило, Поповић Косте 
Алексије, Томашевић Миливоја Милош; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

потполковниците: 
Арсеновић-Новаковић Јове Васо, Чиплић Данила 

Милан, Кораћ Авре Војислав, Зека Ђемајла Назми; 

мајорите: 
Цветановић Петронија Љубиша, Јевтић Светозара 

Радисав, Јовичић Васе Јован, Милановић Чедомира Саша, 
Никшић Авде Џемаил, Предовић Милутина Радмило, Рис-
тиЋ Војислава Владимир, Слијепчевић Лазе Лубан, Стан-
ковић Милоја Обрен, Станковић Василка Станоје, Трифу-
новић Милована Владимир, Вујасиновић Мате Миливоје; 

капетаните I класа: 
Баћовић Јована Рајко, Бојовић Миливоја Миодраг, 

Човић Савића Будимир, Ђуран Илије Марко, Горовски 
Стојана Борислав, Гребовић Антонија Ранко, Илић Саве 
Коста, Милашиновић Војина Славко, Павлица Драгана 
Душан, Петровић Милоша Живан, Рилак Љубодрага Ми-
ленко, Стефановић Луке Немања, Стевановић Василија 
Лука, Шимрак Јоце Благоје; 

капетаните: 
Недл Лудвила Јожеф, Станковић Милоша Момчило; 

заставницити I класа: 
Агичић Авде Џафер, Анђелић Милинка Милосав, Ца-

рић Јована Миодраг, Чуљак Мате Петар, Кијановић Жи-
војина Радиша, Копривица Лазара Петар, Манојловић Ре-
ље Ковиљко, Мавић Илије Срђан, Милановић Радомира 
Драгомир, Миликић Спасоја Влајко, Младенови!! Војис-
лава Ђорђе, Мркић Витомира Александар, Окиљевић Гој-
ка Жарко, Петровић Миливоја Богољуб, Петровић Влади-
мира Миодраг, Пониквар Вилима Вилим, Ристић Саве Бо-
рисав, Симић Николе Станислав, Стојичић Владимира 
Драгиша, Вељковић Владимира Александар, Вукчевиђј 
Филипа Андрија; -

заставниците: , 
Чолаковић Миленка Радован, Грујичић Драгољуб^ 

Ђуро, Маљковкћ Миле Душан, Николиќ Ђорђа Томислав 
Станар Мирка Раде, Стевакић Аврама Миломир, Талија " 
Недељка Божидар, Тричковић Петра Александар; 

постарите водници I класа: 
Матић Добривоја Грујо; 

воениот службеник I класа: 
Марковић Драгољуба Олга; 

воените службеници II класа: 
Божаниќ Ранка Гроздана, Спасојевић Јанка Елен? 

Врх Антена Франц; 

воените службеници IV класа: 
Јобст Антона Николај, Николић Љубомира Зоран 

Пешић Љубомира Станиша, Варга Фрање Фрањо, Стан 
ковић Славка Владислав; 

воениот службеник VIII класа: 
Грбовић Рајка Арсеније; 

граѓанското лице на служба во ЈНА 1 
Петровић Војина Момчило; ' 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работат! 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: 
Болаит Ивана Петар, Цветковић Драгомира Радова ј 

Комановић Чедомира Жарко, Мијаиловић Здравка Ал еј 
сије; " I 

потполковниците: 
Аралица Јанка Гојко, Додић Тасе Станоје, Дуќан: 

Властимира Ратомир, Ђурановић Пунише Милош, Ивав 
вић Милутина Владан, Јанић Живадина Милан, Којадш 
вић Стевана Ратко, Крстић Радомира Бранко, Мајорс 
Игнаца Бела, Кутии Оскара Владимир, Марјанови!! Va 
лорада Превислав, Матић Радисава Радован, Матија!! 
вић Тихомира Драгомир, Миленковић Радована Живојн 
Миљаковић Милована Момчило, Мосић Трифуна Миј 
сав, Николић Бранка Радован, Рајовић Јована Радосав, ј, 
дић Митра Младен, Секуловић Ђорђа Момир, Швѓ 
Вацлава Божидар, Тодић Илије Милић, Трајковић Ал 
сандра Драгиша, Вуковић Јове Марко; 

капетанот на фрегата: 
Чаушевић Хусеина Мидхат; 

мајорите: 
Георгиевски Ставре Тодор, Гудељ Павла Недељ 

Хаџић Османа Мујо, Јованоски Мицка Наум, Страхш 
Цветана Сибин, Тошовић Предрага Радивој, Вујичић I 
лорада Лазар; 

капетаните I класа: 
Белај Вјенцеслава Драгутин, Јовановић Теодосиј^ 

дивоје, Манески Стојче Благоја, Перовић Божидара Ру 
воје; 



Вторник, 31 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 76 - Страна 2451 

заставниците I класа: 
Башић Марка Иван, Митровић Луке Милован, То-

мић Милорада Мирослав; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: 
Милошевић Радислава Михаило, Нешковић Василија 

Десимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: 
Гвоздић Мила Миле, Коларевић Михајла Алексан-

дар; 

мајорите: 
Јовановић Миладина Братислав, Младеновић Радо-

мира Драгољуб, Несторовић Вошка Србобран, Петровски 
Кире Радослав, Шкорић Јована Никола; 

капетаните I класа: 
Бабић Јеремија Новак, Богосављевић Владислава Ро-

дољуб, Ђорђевић Стојадина Слободан, Газдић Милета 
Вукадин, Хасанбеговић Омера Тунџај, Ињац Симе Ненад, 
Јовановић Исидора Слободан, Костић Милована Славко, 
Ковачевић Милинка Милош, Крстић Крсте Предраг, Ми-
лосављевић Боривоја Александар, Милошевић Светомира 
Милош, Милошевић Момира Милован, Павловић Љубин-
ка Звонко, Павловић Милисава Живадин, Рацковић Ведри-
т е Бранко, Раденковић Чедомира Сретен, Радојчић Мила 
Благоје, РадосавЈбевић Нешка Радиша, Рибић Јусуфа Ра-
миз, Ристић Василија Радомир, Стојаковић Миће Никола, 
Стојковић Владе Стојан, Страценски Петра Димитрије, 
Вемић Илије Вуксан, Виденовиќ Сретена Светозар, Ви-
гњевић Ђуре Ђуро, Вујучић Милка Гојко, Вукелић Драги-
ћа Миленко; 

капетаните: 
Балабан Томе Милан, Денић Димитрије Сибин, Јово-

вић Обрада Новица, Крагу Љубомира Љубиша, Малеш 
Паје Урбш, Пукана Јове Рајко; 

поручниците: 
Матић Војина Млађен, Трајчевски Стоја Момчила; 

заставниците I класа: 
Анђелић Момира Милорад, Арсић Стојана Томис-

лав, Бојовић Гавре Савић, Цветковић Владимира Бранис-
лав, Чомић Николе Павле, Ђорђевић Миљка Владета, Ђу-
кић Видосава Живота, Ерчић Боривоја Михаило, Филипо-
вић Андрије Александар, Голубовић Тоше Бранко, Ивано-
вић Драгутина Братислав, Ившић Николе Лука, Јеремић 
Радисава Милан, Јевтић Драгослава Миодраг, Јоксимовић 
Перке Петар, Јосифовић Рајка Светолик, Јовановић ВеЈш-
бора Жарко, Јовић Србољуба Светолик, Јовичић Станка 
Владимир, Ќнежевић Ћетка Спасоје, Крсмановић Војина 
'Обрен, Крстовић Живорада Војислав, Марић Драже 
"Здравко, Марковић Јована Небојша, Мирковић Радована 
Милош, Момчиловић Војислава Ратко, Нишавић Момчи-
ла Славимир, Огњановић Јована Мићо, Осман Милоша 
Буро, Павловић Јакова Благоје, Пешић Милије Душан, 
Ристић Станимира Стојан, Сајко Андрије Мијо, Сакић Јо-
вана Јово, Сакић Саве Драгомир, Станковиќ Вукашина 
1етар, Стефановиќ Рандјела Велибор, Тадић Славка Ви-
доје, Тодоровић Милутина Сретен, Тошевски-Боге Благо-
е, Трнавац Станојла Томислав, Васић Недељка Стеван, 
кчерина Јована Марко, Веселић Илије Борко, Веселино-
шћ Тодора Мирослав, Вујовић Благоја Петар, Вуковић 
Ѕбрена Радомир, Затежић Будимира Стојан, Жигић Стоја-
на Димитрије, Живковић Милана Бранислав; 

Е замениците: 
Ангелов Веселина Михаил, Антић Александра Чедо-

ир, Атанасов Стојче Марко, Бергхауз Алојза Алојз, Бје-
ић Марка Бенедикт, Благојевић Новака Милан, Читако-
ih Животе Слободан, Димовски Нове Крсте, Ђокић Бла-
)ја Радован, Ђокић Милана Слободан, Ерић Радојице 
Михајло, Ерић Милојка Велиша, Грбић Душана Слобо-
ан, Грочић Радмиле Радивоје, Игњатовић Илије Вучко, 
1нковић Стјепана Никола, Јовановић Владе Радивој, 

Камкински Благоје Гаврило, Катанић Немање Милован, 
Коцић Славка Младен, Латиновић Ђуре Драган, Лончар 
Ботка Илија, Лончар Ђуре Милош, Марковић Будимира 
Љубисав, Матишић Славка Андрија, Медалић Милана 
Бранко, Михајловић Марка Богољуб, Миладиновић Чедо-
мира Милан, Милојевић Миодрага Славко, Милутиновић 
Драгољуба Милан, Миросавић Милана Михајло, Нешић 
Радосава Драгутин, Николић Радоша Драгољуб, Николић 
Ставана Миливоје, Николић Ђорђа Мирко, Пантош Ни-
коле Мићо, Пејдо Милоша Благоје, Перишић Раденка Љу-
бивоје, Петровић Милоја Славко, Пилиповић Ђире Небој-
ша, Радовановић Властимира Радован, Рајковић Милојка 
Драгослав, Романов Шебешћана Јожеф, Симовић Раде 
Бранко, Спасојевић Живка Жарко, Стојиљковић Цветана 
Радослав, Стокућа Милана Милан, Томић Спире Војис-
лав, Велимировић Јована Жарко, Влашић Фран,е Иван, 
Врањицан Тонка Стјепан, Вујин Младена Радивој, Живко-
вић Бранка Милорад 

постарите водници I класа: 
Анић Панте Бранко, Божовић Новака Томислав, 

Илијоски Мијајла Славе, Јарић Вукадина Јово, Јованов 
Обрада Борислав, Комненовић Комнена Милан, Коваче-
вић Ибрахима Рефик, Митић Добривоја Миодраг, Пауно-
вић Велибора Славољуб, Солга Јосипа Мартин, Стеванов 
Станојка Благоје, Сутуровић Блашка Стипан, Вучковић 
Светислава Слободан, Вујучић Животе Љубиша; 

постариот водник: 
Минић Војислава Јован; 

воениот службеник II класа: 
Јовановић Љубомира Велибор; 

воените службеници III класа:' 
Димитрова Видоја Танкосава, Муниновић Животе 

Смиља, Ристивојевић Милана Славица, Стојковић Раде 
Радмила; 

воените службеници IV класа: 
Алексић Живорада Миливоје, Михаиловић Добриво-

је Драгослава, Павличевић Радовна Добрила, Ранђеловић 
Новака Радмила, Вучичевић Марине Милан; 

воените службеници V класа: 
Матаруга Ђорђа Александар, Вуковић Боривоја 

Алекса; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: 
Бањац Василија Дмитар, Батар Марка Мара, Боја 

Јожефа Андраш, Ћакић Јована Олга, Ћамиловић Ратка 
Адам, Ћирић Миливоја Иванка, Дуњић Тодора Ратко, Па-
рај Велимира Светомир, Илић Мирослава Тихомир, Мар-
јановић Миленка Милосав, Марковић Костадина Младен, 
Мићовић Миливоја Станимир, Миловановић Љубинка 
Стојан, Мулалић Рамиза Јонуз, Ника Бранка Андреја, Ни-
колић Радована Јулка, Новаковић Рајка Радоје, Његоше-
в а Сретена Слободан, Ранчић Витомира Вјекослав, Пау-
новић Душана Раде, Пејчић Уроша Десанка, Петровић 
Ђорђа Милан, Растовац Драга Милка, Репић Душка Ра-
дулка, Сертић Мила Драган, Станоевиќ Драгослава Дра-
гиша, Танкосић Радована Љубинко, Вуковић Војислава 
Светислав; 

- за примерни заслуги и умешност во работата врз 
развивањето на постојаниот полет за остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање на услови за постигнување на исклучително до-
бри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: 
Драгичевић Николе Југослав, Грбић Милета Недељ-

ко, Ковачевић Ботка Слободан, Лалић Мане Миливоје, 
Миленковић Драгољуба Тихомир, Милошевић Рада Дане, 
Трајковић Драгутина Миливоје; 
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мајорите: 
Боровица Симе Никола, Ђаковић Николе Милан, Па-

јовић Милорада Стеван, Петровић Јована Љубомир, Ран-
ковић Ранка Милош, Тодоровић Зарија Владан, Тојага 
Стевана Богдан, Вукићевић Кузмана Живко; 

капетаните I класа: 
Дозет Милана Михајло, Јевтић Мирослава Милован, 

Маричић Филипа Мате, Софиљ Дана Борислав; 

заставниците I класа: 
Андевски Тодора Раде, Божовић Милојице Јефто, Ди-

митријевић Костадина Марко, Јеротијевић Милосава Ми-
рослав, Јовановић Милована Никола, Матевски Петка 
Бранко, Петровић Ђуре Срето, Прашчевић Милутина 
Момчило, Стаменковић Душана Драгољуб, Туовић Ми-
хај ла Милић; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: 
Белензада Стеве Симеун, Вукашиновић Вукмана То-

мислав; 

капетаните I класа: 
Антовски Бориса Методија, Богдановић Живојина 

Зоран, Илић Владимира Томислав, Јанкулов Витомира Јо-
ван, Јовановић Александра Јован, Лакота Нурка Рифат, 
Милојковић Светозара Милун, Мишић Лазара Милан, 
Настасић Љубомира Радослав, Петровић Александра Си-
ма, Радовановић Живорада Милорад, Ранковић Обрена 
Бориша; 

капетанот: 
Петковић Милан Никола; 

поручниците: 
Башчаревић Александра Милован, Кос Ивана Стан-

ко, Љепојевић Саве Славко, Симић Које Слободан; 

заставниците I класа: 
Дамјановић Милорада Драган, Митровић Василија 

Божидар, Митровић Станимира Стојадин, Петровић Или-
је Стојан, Прашчевић Јована Момчило, Станичић Стојана 
Душан, Станојчић Милана Божидар; 

заставниците: 
Буовски Методија Димитар, Чанковић Милоша Сло-

бодан, Димитријевић Будимира Брзомир, Ђорђевић Мла-
дена Александар, Ђорђевић Радивоја Миодраг, Ђорђевић 
Драгољуба Радмило, Ђорђевић Божидара Слободан, Гру-
лица Марка Јуре, Кијановић Крсте Манојле, Колаковић 
Светомира Душан, Крстић Милорада Дарко, Крстић Јеф-
рема Владо, Микић Томе Владо, Миленковић Предрага 
Драгослав, Пелемиш Душана Рајко, Петровић Љубинка 
Тихомир, Поповић Радослава Стеван, Радовановић Петка 
Милан, Соле Ивана Мато, Шинка Јосипа Бранко, Трифу-
новић Митра Слободан; 

постарите водници I класа: 
Антић Уроша Слободан, Боћорек Сините Мирослав, 

Бунчић Живка Бранко, Демировић Бранка, Велибор, До-
бриловић Ивана Радован, Фаркаш Фрање Фрање, Илиев-
ски Јована Ранко,. Касунић Стеве Бранко, Крајиноивћ 
Митра Милорад, Крулић Грге Антун, Малешевић Душа-
на Свето, Марковик Александра Живојин, Мавровиќ То-
ме Бранислав, Милорадов Димитрије Стојан, Мухић Наи-
ла Алија, Новаковић Будимира Витко, Обреновић Миод-
р а г Владо, Паневски Димче Љубиша, Пејдановски Алек-
сандра Андо, Перић Драгомира Радослав, Поповић Слав-
ка Драгољуб, Поповић Недељка Ратко, Пугар Фрање 
Жељко, Пухарић Јозе Марко, Сарк Слободана Милан, Си-
мић Благоја Божидар, Симић Војислава Милан, Стамен-
к о в ^ Радомира Предрага, Станар Душана Петар, Стефа-
новић Боривоја Слободан, Степић Зарије Јефко, Светоза-
ревић Севделина Душко, Терзић Дамјана Живорад, Тир-
нанић Бранислава Предраг, Вамповац Ивана Мирослав, 
Зекановић Пантелије Стојан, Жолнај Павела Јано; 

постарите водници: 
Костов Бориса Милко, Малић Боже Славко, Вујасин 

Остоје Миодраг; 

воените службеници IV класа: 
Божић Милутина Зора, Тирнанић Стојана Бранка; 

воените службеници VI класа: 
Богосављевић Ромулуса Бранислав, Петровић Срете-

на Миодраг, Ранђеловић Љубомира Стојан; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: 
Букинац Бранка Ђорђе, Челар Василија Радмила, Је-

лисавац Михајла Милена, Јолић Севера Василије, Марин 
Николе Војислав, Миленковић Дина Данило, Обреновић 
Петра Милојка, Поповић Драгољуба Велимир, Рапајић 
Миодрага Надежда, Савић Милана Томислав, Трањевић 
Страхиње Радмило, Вељковић Марка Милка; 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и на пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и 
другите држави, како и за особени заслуги во работата врз 
развивањето на свеста на граѓаните во борбата за независ-
ност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

потполковникот: 
Ковачевић Радомира Предраг; 

заставникот I класа: 
Таталовић Илије Лазо; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
капетанот I класа: 
Уверић Паје Вељко; 

заставникот: 
Костић Михајила Драгослав; 

воениот службеник VIII класа: 
Долечек Максима Тихомир; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: 

Анђелић Драгомира Душанка, Арсенијевић Драгов 
лава Наталија, Арсовић Христивоје Миладин, Атлаги 
Милана Душан, Бабић Николе Новак, Балдић Милорад 
Милена, Батори Стевана Нада, Богичевић Душана Милк 
Богуновић Александра Мирјана, Бојовић Милутина М 
лисав, Цветковић Добросава Ружица, Чучак Спасоја Д 
брица, Давидовић Марка Рајко, Делибашић Стевана Вас 
лије, Драмлић Раденка Добрила, Данић Петра Мило); 
Фењсароши Јажефа Геза, Газдић Максима Мирољуб, Гџ 
бор Николе Марија, Грујић Стевана Бранко, Халас Јак 
ша Ђуро, Ивановић Марка Споменка, Ивањи Мила; 
Милка, Ивезић Саве Василије, Јанковић Младена Живг 
Јаношевић Будимира Милош, Јањеш Лазе драган, Јелен 
Николе Миленко, Јелић Мирка Здравко, Јеремић Душа 
Јелијана, Јовандарић Радоја Милорад, Јовановић Мили 
ва Часлав, Јовановић Ђуре Павлица, Јовичић Петра М\ 
ко, Катић Богољуба Момчило, Кисић Саве Гојко, Кова 
вић Адама Драган, Крстић Вукадина Слободан, Ла^ 
Мирка Светислав, Лаврнић Веселина Снежана, Лазић ' 
ме Милена, Лишка Стевана Јосип, Љубисављевић Влае 
мира Добривоје, Марић Ивана Мирко, Марић Неђе Не 
Марић Ивана Живорад, Марковић Ивана Лепосава, I 
тић Живана Златомир, Матовић Стевана Гордана, Ме 
довић Михајла Драго, Миличевић Хранислава Радис. 
Мирковић Милета Јулијана, Мирковић Милована Mv 
ван, Митровић Светозара Јованка, Момчиловић Виде 
бомир, Мујовић Косте Јованка, Никшић Вује Лука, Њ 
ковић Обрада Илинка, Новаковић Станка Стојан, Ocev 
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ски Милорада Драган, Пантелић Милорада Драгутин, 
Перчић Мије Петар, Перовић Боривоја Верица, Потуро-
вић Авде Братислав, Прашчевић Душана Радојко, Прокић 
Милашина Животија, Пухмајер Алексе Бошко, Раденко-
вић Радована Витормир, Радојичић Велимира Синиша, 
Радоњић Живомира Петар, Ракић Момира Бранко, Ракић 

^Животе Слободан, Ранковић Ђорђе Милијан, Ресавац Ста-
ршмира Драган, Ристић Десимира Верослава, Рудовић Ду-
шана Мирјана, Салевић Викоте Момчило, Санковић Не-

(дељка Олга, Савић Јована Радомир, Симоќовић Витомира 
Видинка, Спасојевић Фрање Штефанија, Стаменковић Ма-

фије Илонка, Станишић Обрада Михајло, Станковић Мла-
дена Драгољуб, Стевовић Матије Ковиљка, Стојаковић 
ЈМиле Ратка, Стојановић Миломира Драгина, Шипетић 
јСтанка Миланко, Таталовић Стевана Десанка, Тодоровић 
Душана Светислав, Томић Петра Дева, Томић Тодора 
Шладен, Тркуља Милана Софија, Величанин Николе Пет-
шо, Вељановски Гроздана Данче, Вујић Властимира Ми-

ослав, Вукичевић Вукашина Миланка, Здравковић Ми-
ентије Љубомир; 

I?' -- за примерна работа во развивањето на полетот за 
Сварување на поставените задачи, како и за покажување 
'старешински и војнички особини што служат за пример 

а другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
' капетаните I класа: 
ѓ- Арамабашић Радовна Љупче, Аранђеловић Ранка 
Сободан, Батинић Стеве Илија, Крстић Крсте Ђорђе, Па-
ѕовић Слободана Благоје; 

. капетаните: 
Балабан Петра Милан, Бошњаковић Павле Бошко, 

јетић Богољуба Мирослав, Чехулић Стјепана Стјепан, 
јановски Станка Милан, Дропуљић Анице Анте, Ђу-
Илије Слободан, Гале Марка Мишо, Хоџић Исмета 
!б, Игњатовић Николе Радослав, Линчић Драгише Ду-
, Јовановић Јефте Маринко, Кенков Фоти Ванчо, Којо-
Боривоја Бранко, Комарчевић Љубомира Драган, Ко-
к Ивана Дарко, Ковачевић Рада Рафо, Кулиџан Драгу-
i Васо, Куриџа Симе Стево, Лазаревић -Пазара Стани-
, Личина Хамдије Хазбија, Ј1онић Рајка Душко, Љуби-
Душана Стеван, Марковић Милутина Бранко, Мехи-

1ћ Ахмета Дервиш, Ненадовић Миодрага Мирољуб, 
аковић Обрада Витомир, Обрадовић Чедомира Зоран, 
k Лаела Иштван, Перовић Миодрага Драгиша, Петро-
. Стојана Драгољуб, Попржановић Мехмеда Бесим, 
1овић Мила Слободан, Рончевић Мате Душан, Ронче-
Милована Родољуб, Савин Георгија Ђурица, Седлар 
е Слободан, Спасеновски Кире Мито, Спасески Траја-
Рладо, 'Станојловић Тихомира Милош, Старчевић 
р̂а Милорад, Суљај Шефћета Сакип, Штаргл Емила 

уослав, Тадић Војислава Слободан, Веслиновић Саве 
ан, Вучић Ивана Јанко, Вујовић Илије Михаило, Здра-
ви Здраве Тоше; 

1поручниците: 
=;Диндрић Марка Јосо, Ђорђевић Чедомира Љубиша, 
инић Лазе Живко, Мини Зорана Војислав, Нишевић 
la Млађен, Петровић Милосава Љубиша, Пилиповић 
ика Зоран, Пивић Будимира Милован, Ранђеловић 
реава Слободан, Секулић Милоша Драгиша, Солда-
т Милана Зоран, Станимировић Миодрага Вукосав, 
рновић Боговида Момир, Шљукић Милинка Жарко; 

раставниците I класа: 
кГлишић Недељка Сретен, Игов Ненче Павол, Васи-
Ш Тихомира Витомир; 

Вставниците: 
Ррбић Милана Ђуро, Јовић Загорке Милутин, Крстић 
реава Радисав; 

^постарите водници I класа: 
пернат Ивана Звонко, Денић Душана Милан, Хорват 
Ite Јосип, Ибрић Јусуфа Заћир, Илић Рафаиле 
рдар, Иванов Михаила Петар, Јовановић Миодрага 
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Воислав, Јовић Тодора Зоран, Керкез Бранка Рајко, Кли-
совић Марка Миро, Влаић Илије Марко; 

постарите водници: 
Алавук Вошка Ратко, Цимеша Миленка Душан, До-

лић Владислава Властимир, Дрпић Милорада Милош, 
Ђокић Љубисава Драго, Куловац Селмана Сабрија, Лац-
ковић Гојка Боривој, Новаковић Милорада Сретен, Њемо-
га Јана Јан, Ранчић Миодрага Душан, Струњаш Вука Ог-
њен; 

водниците I класа: 
Ахмедспахић Емина Омер, Алексовски Кузмана 

Блаже, Бандовић Љубе Радоје, Богдановић Мирослава Ра-
де, Боица Јуре Младен, Божић Петра Милан, Дупљак 
Шућра Есад, Ђорђевићч Борка Боривоје, Ђуровић Обрена 
Сретен, Џебо Хасана Фадил, Грујичић Слободана Славко, 
Ировић Матије Јожеф, Јоветић Николе Бранко, Кадић Ју-
софа Бекир, Кршић Недељка Слободан, Лучић Милорада 
Милош, Марковић Јанка Милан, Милошевић Милоша 
Златко, Мрљешевић Јована Мирољуб, Новак Ђуре Брани-
мир, Остојић Станка Боро, Перић Луке Жељко, Перишић 
Миломира Радул, Петриќ Ивана Златко, Петровић Цвјет-
ка Ђокица, Петрушевски Диме Томе, Радо Радослава Ма-
рио, Радошевић Милана Милорд, Спајић Александра Јо-
ван, Шаботић Азема Хазбија, Шкоранец Станка Јулије, 
Шкријељ Мусе Сулејман, Тадић Милоша Душан, Тошков 
Ивана Шандор, Умићевић Илије Ђорђе, Васић ЈБубисава 
Јоже; 

граѓанските лица на служба во ЈНА: 
Цветковић Владимира Драгица, Чолић Андрије Ели-

забета, Филиповић Милана Радомир, Груевски Уроша Си-
мен, Грујић Здравка Миодраг, Хелр Јосипа Павле, Кецић 
Стојана Дувна, Купрешђанин Данила Слободан, Матић 
Животе Снежана, Младеновић Милана Љубинка, Меи-
дерт Живана Надежда, Остојић Ђуре Љубица, Радуловић 
Луке Ружа, Шкондрић Бранка Дивна, Вулићевић Драгос-
лава Светлана; 

- за особено истакнување во познавањето и вршење-
то . на војничките должности и за примерно војничко 
држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
капетанот: 
Мишковић Марка Миодраг; 

поручникот: 
Маринковић Мио драга Владан; 

постариот водник I класа: 
Мићић Крунослава Мирослав; 

водникот I класа: 
Цвиј^тиновић Владимира Миленко; 

Бр.ч123 
22 декември 1984 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, с. р 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

973. Одлука за утврдување на Програмата на ста-
тистичките истражувања од инт.ерес за целата , 
земја во периодот од 1986 до 1990 година 2309 

97^. Одлука за додатни мерки на царински надзор 
и евиденција во царинските зони 2309 

975. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за единствената класификација на дејностите. 2311 
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Страна 
976. Одлука за начинот на плаќањето на трошоци-

те на истражувањето, експлоатацијата, обнову-
вањето и одржувањето на резерви на рудно и 
друго минерално благо во странство 2311 

97^. Одлука за измена на Одлуката за каматата за 
користење на кредити врз основа на депонира" 

Стра 
ни девизи од граѓани кај Народната банка на 
Југославија 23 

978. Одлука за начинот и роковите за регистрирање 
- и евидентирање на кредитните работи со 

странство 21 
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