
НА СОЦИЈАЛ ИСТИЧ КА Ф 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
скн, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 608024)03-21943 

Петок, л, ,Ј— 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 46 ГОД. XLIII 

638. 
Врз основа на член 117 став 5 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ЗГОЛЕМУВАЊЕ, 
НАМАЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО 

ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ 
1. Во Одлуката за начинот на пресметување, зголему-

вање, намалување и користење на општествено признати-
те репродукциони потреби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
9/87), во точка 9 по зборовите: „соодветна исправка“ се 
додава запирка и зборовите: „со поднесување на специфи-
кација на увозните царински декларации во согласност со 
одредбите на оваа одлука“, а последната реченица на ова 
точка се брише. 

2. Точка 16 се менува и гласи: 
„16. Врз основа на податоците за остварениот извоз 

на стоки и услуги и на нестоковниот прилив и податоците 
за извршениот увоз на стоки и услуги и на нестоковните 
плаќања во конвертибилни девизи во претходните четири 
тримесечја, се утврдува дали е во прашање организација 
на здружен труд чиј извоз е поголем од увозот или органи-
зација на здружен труд чиј увоз е поголем од извозот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
ако циклусот на производство на организацијата на 
здружен труд е подолг од една година, се земаат податоци 
за остварениот извоз на стоки и услуги и за нестоковниот 
прилив и податоци за извршениот увоз на стоки и услуги 
и за нестоковните плаќања во претходните три календар-
ски години.". 

3. По точка 17 се додава точка 17а, која гласи: 
„17а. Податоците за остварениот извоз и увоз на сто-

ки, во смисла на точка 16 од оваа одлука не го опфаќаат: 
1) извозот и увозот по работи на посредувањето во 

надворешнотрговскиот промет во смисла на член 70 став 
1 точ. 1, 3 и 6 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86 и 
67/86), што имаат карактер на привремен извоз и увоз; 

2) увозот на стоки по основ на влог на странско лице 
во домашна организација на здружештруд; 

3) враќање на домашна опрема \о д погон во стран-
ство; \ 

4) увозот на опрема заради замена на увоз на опрема 
уништена од виша сила. 

Ако опремата се увезува на кредит, овластената бан-
ка на барање од организацијата на здружен труд, од пода-
тоците за остварениот увоз што ќе ги добие од Сојузната 
управа за царини, ќе го исклучи износот на увозот на оп-
рема на кредит и место тој износ ќе го засмета само изно-
сот на годишната отплата на кредитот. 

Ако е во прашање сукцесивен увоз на опрема износот 
на годишната отплата на кредитот на овластената банка 
ќе го распореди рамномерно на тримесечја според дина-
миката на увозот на таа опрема. 

Податоците за извозот и увозот од став 1 од оваа точ-
ка, се обезбедуваат врз основа на пријавите за склучените 
договори за надворшнотрговскиот промет, царинските 
декларации и другата документација со која се докажува 
дека се работи за предметниот увоз. 

Податоците за износите на отплатата на кредитете 
овластената банка ги обезбедува врз основа на регистри-

рана пријава за склучена кредитна работа, што и ја доста-
вува организацијата на здружен труд.". 

4. Во точка 18 во став 1 зборовите: „и тоа со просечна 
тримесечна динамика“, се бришат. 

5. Во точка 20 по став 4 се додава став 5, кој гласи: 
„При Изведувањето на инвестициони работи во 

странство, како податок за остварениот извоз и увоз се зе-
ма остварениот прилив во конвертибилни девизи во смис-
ла на член 51 од Законот за изведување на инвестициони 
работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
71/85)". 

6. Во точка 26 по став 2 се додаваат ст. 3 и 4 кои гла-
сат: 

„Ако организацијата на здружен труд чиј извоз е по-
голем од увозот во периодот од цретходната година со кој 
се споредува реализираниот извоз во текуштиот период, 
не остварила извоз, ќе се применува процент на зголему-
вање на извозот до 100%, со тоа што износот на зголемува-
њето на општествено признатите репродукциони потреби 
не може да биде поголем од износот на реализираниот из-
воз во текуштиот период. 

Ако организацијата на здружен труд, чиј извоз е пого-
лем од увозот остварила зголемување на извозот во те-
куштиот период повеќе од 100%, општествено признатите 
репродукциони потреби во текуштиот период можат да и 
се зголемат за 100%, а најмногу до износот на зголемува-
њето на извозот во текуштиот период.". 

7. Во точка 32 по став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„Ако организацијата на здружен труд чиј извоз е по-

голем од увозот не остварила извоз во текуштиот период 
кој се споредува со реализираниот извоз во истиот период 
од претходната година ќе се применува процент на нама-
лување на извозот до 100%.". 

8. Под точка 36 се додава точка 36а, која гласи: 
„36а. Овластената банка кај која се водат кредитите 

во смисла на точ. 34, 35 и 36 од оваа одлука е должна вед-
наш по одобрувањето на кредитот на организацијата на 
здружен труд, да и достави на банката од член 108 на Зако-
нот, која ги пресметува општествено признатите репро-
дукциони потреби на таа организација на здружен труд, 
податоците за преземените обврски на извозот од догово-
рот за кредит, за износите на тие обврски и роковите до 
кои организацијата на здружен труд е должна да ги из-
врши обврските на извозот. 

Овластената бнака која ги пресметува општествено 
признатите репродукциони потреби на организацијата на 
здружен труд, ќе води посебна евиденција за обврските на 
таа организација на здружен труд и за нивните втасувања 
и согласно со одредбите на точ. 34, 35 и 36 од оваа одлука 
ќе и ги намалува општествено признатите репродукциони 
потреби. 

Извозот остварен во смисла на одредбите од точ. 34, 
35 и 36 од оваа одлука, овластената банка ќе го исклучи од 
податоците за остварениот извоз кој служи за зголемува-
ње на општествено признатите репродукциони потреби во 
смисла на член 119 од Законот. 

Овластената банка ќе го сторнира намалувањето на 
општествено признатите репродукциони потреби во смис-
ла на одредбите од точ. 34, 35 и 36 од оваа одлука поради 
неизвршените обврски на извозот во роковите утврдени 
во моментот на преземањето на обврските, ако организа-
цијата на здружен труд ги оствари тие обврски на извозот 
во текот на текуштата година.". 

9. Во точка 39 став 2, по одредбата под 5 се додава од? 
редба под 6, која гласи: 
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„6) заради увоз на суровини и репродукциони мате-
ријали за потребите на организациите на здружен трруд 
чиј циклус на производство е подолг од една година,". 

10. Во точка 45 на крајот точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „ако тоа намалување не е 
извшрено во претходната година.", 

11. По точка 45 се додава точак 45а, која гласи: 
„45а. На организацијата на здружен труд која из-

вршила увоз врз товар на износот на однапред зголемени-
те општествено признати репродукциони потреби во 
смисла на член 120 од Законот, а на која и е извршено на-
малување во смисла на точка 45 од оваа одлука зашто не 
ја извршила обврската на извоз до 31 декември од пре-
тходната година, износот на повеќе искористените оп-
штествено признати репродукциони потреби во смисла на 
точка 44 од оваа одлука овластената банка, на нејзино ба-
рање, ќе го намали за износот на увозот извршен врз то-
вар на однапред зголемините општествено признати реп-
родукциони потреби во смисла на член 120 од Законот.". 

12. Точка 46 се менува и гласи: 
„46. Намалувањата од точ. 44 и 45 на оваа одлука ов-

ластената банка може да ги изврши рамномерно врз товар 
на сите четири тримесечја.". 

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

Е.п. бр. 230 
30 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулиќ, с. р. 

639. 
Врз основа на член 6 од Законот за вршење на мену-

вачки работи и за прометот на ефективни странски пари 
во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 
40/84), на предлог од Народната банка на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА МШУВАЧКАТА ПРОВИЗИЈА 

1. Менувачката провизија што Народната банка на 
Југославија им ја исплатува на овластените банки изнесу-
ва 4%. 

2. Менувачката провизија што овластената банка им 
ја.исплатува на овластените менувачи од член 2 на Зако-
нот за вршење на менувачки работи и за прометот на 
ефективни странски пари во Југославија изнесува 3%. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
менувачката провизија што им се исплатува на овластени 
те менувачи на граничните премини и царинарниците и на 
другите организациони единици на царинската служба, 
што вршат менувачки работи на граничните премини, из-
несува 3,5%. 

3. Менувачката провизија што овластените банки му 
ја исплатуваат на Авто-мото сојузот на Југославија за 
продадени бензински бонови изнесува 3%. 

4. Со денот на влегување на оваа одлука во сила пре-
станува да важи Одлуката за височината на менувачкага 
провизија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/82 и 23/86). 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 232 
30 јуни 1987 година 
Белград 

640. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за алат, кои ги имаат следните називи и ознаки: 
1) Челни впуштачи со неизменлива 

водилка и со валчеста рачка JUSK.D3.310 
2) Челни впуштачи со изменлива во-

дилка и со морзе-конична рачка JUSK.D3.311 
3) Конични впуштачи 900 со неизмен-

лива водилка и со валчеста рачка JUS K.D3.312 
4) Конични впуштачи 900 со изменли-

ва водилка и со морзе-конична рачка JUS K.D3.313 
5) Изменливи водилки за впуштачи JUS K.D3.314 
6) Насадни проширувачи JUS K.D3.340 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член ! на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
алат што ќе се произведе односно увезе од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Челни впуштачи со цврста води л и-
JUS K.D3.3K 

JUS K.D3.31 

JUS K.D3.31: 

JUS K.D3.31. 
JUS K.D3.31-

JUS K.D3.34 

2) Челни впуштачи со изменилива 
водилица и со Морзе - конична рачка -

3) Конични впуштачи 900, со цврста 
водилица и со валчеста рачка 

4) Конични впуштачи 900, со измен-
лива воѓица и со Морзе - конична рачка 

5) Изменливи воѓици за впуштачи — 
6) Насадни проширувачи од брзоре-

донесени со Решението за југословенските стандарди з 
алат и прибор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме 

сени од денот на објавувањето во „Службен лист н; 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/131 
15 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулиќ, с.р. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 
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641. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРИБОР ЗА 

ГАСНО ЗАВАРУВАЊЕ И РЕЖЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за прибор за гасно заварување и режење кој го 
има следниот назив и ознака: 

Прибор за гасно заварување и 
режење. Горилници за рачно гасно звару-
вање, режење и сродни постапки JUS К.М6.020 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целот, а ќе се применува на прибор 
за гасно заварување и режење што ќе се произведе однос-
но увезе од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за прибор за гасно заварување и режење („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 43/66). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/136 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

642. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ВИСОКОГРАДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за високоградба, кои ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Високоградба. Модуларна коорди-
нација. Катни височини. Компоненти и 
мери 

2) Високоградба. Модуларна коорди-
нација. Височини на просториите на стан-
бени згради. Компоненти и мери 

3) Високоградба. Модуларна коорди-
нација. Модуларна рамнина на таванот за 
вертикални мери 

4) Високоградба. Модуларна коорди-
нација. Крути рамни плочи за обложува-
ње. Координирачки мери JUS U.A9.041 

5) Високоградба. Инсталационен 
простор за воздушни канали JUS U.A9.050 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ви-
сокоградба од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард, кој го има 
следниот назив и ознака: 

Катна височина на станбени згради JUS U.A9.004 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
20/67). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/141 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

643. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТО-

РИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло 
кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Чиничиња (шоли) со ѕвонест 
капак, ниски. Услови на квалитетот JUS В.Е4.115 

2) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Чиничиња (шоли) со ѕвонест 
капак, високи. Услови на квалитетот JUS В.Е4.116 

3) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Шише со тубус при дното. Ус-
лови на квалитетот JUS В.Е4.117 

4) Лабораториски садови од стакло. 
Општи услови на квалитетот JUSB.E4.150 

5) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Чаши, лабораториски, високи. 
Услови на квалитетот JUS В.Е4.210 

6) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Чаши, лабораториски, ниски. 
Услови на квалитетот JUS В.Е4.211 

7) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Чиничиња (шоли) за испитува-
ње со рамно дно. Услови на квалитетот - JUS В.Е4.214 

JUS U.A9.004 

JUS U.A9.005 

JUS U.A9.008 
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8) Лабораториски садови и пробор 
од стакло. Саатни стакла. Услови на ква-
литетот JUS В.Е4.216 

9) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Определување на отпорноста 
спрема нагла промена на температурата JUS В.Е4.095 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS В.Е4.115, JUS 

В.Е4.116, JUS В.Е4.117, JUS B.E4.210, JUS B.E4.211, JUS 
B.E4.214 и JUS B.E4.216, чие применување не е за-
должително, југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни во целост, а ќе се применува-
ат на лабораториски садови и прибор од стакло што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Лабораториски садови од стакло. 
Општи услови на квалитетот JUS В.Е4.150 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ла-
бораториски садови од стакло („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 48/67) 

2) Лабораториски садови и прибор -
од стакло. Чаши, лабораториски, високи JUS В.Е4.210 

3) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Чаши, лабораториски, ниски - JUS В.Е4.211 

4) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Садови за испарување со рам-
но дно JUS В.Е4.214 

5) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Саатни стакла JUS В.Е4.216 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
лабораториски садови од стакло („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 36/68) 

6) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Методи на испитувањето на от-
порноста спрема термички шок JUS В.Е8.095 
донесен со Решението за југословенските стандари за ла-
бораториски садови и прибор од стакло („Службен лист. 
на СФРЈ“, бр. 47/69). 

7) Лабораториски садови и прибор. 
Стаклени садиња со ѕвонест капак, ниски JUS В.Е4.115 

8) Лабораториски садови и прибор. 
Стаклени садиња со ѕвонест капак, високи ' JUSB.E4.116 

9) Лабораториски садови и прибор. 
Шишиња со тубус при дното JUS В.Е4.117 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
лабораторски садови и прибор („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 36/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/126 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

644. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАКЛО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за стакло, кои ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Стакло. Стаклен крш. Класифика-
ција, означување и складирање на стаклен 
крш JUS В.Е0.001 

2) Стакло. Хемиска отпорност на 
стаклото. Метода за определување и кла-
сификација ' -4- JUS В.Е8.092 

3) Стакло. Хидролитичка отпорност 
на стаклените зрна на 98 0С. Метода за оп-
ределување и класификација JUS В.Е8.096 

4) Стакло. Хидролитичка отпорност 
на стаклените зрна на 121 0С. Метода за 
определување и класификација JUS В.Е8.097 

5) Стакло. Определување на отпор-
носта на стаклото спрема дејство на врел 
воден раствор на мешаница на алкалии - JUS В.Е8.098 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард - JUS В.Е8.092, 

чие применување не е задолжително, југословенските 
стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни 
во целост, а ќе се применуваат на стакло што ќе се произ-
веде односно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник јј 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи на испитување на стакло. 
Испитување на хемиската отпорност на 
стаклото JUS В.Е8.09 
донесен со Решението за југословенските стандарди за av 
балажа за фармацевтски и медицински цели („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 43/62). 

2) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Определување на хидролитска-
та отпорност на стакло во зрнца на 98 0С JUS В.Е8.09б^ 

3) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Определување на хидролитска-
та отпорност на стакло во зрнца на 1210С JUS В.Е8.097 

4) Лабораториски садови и прибор 
од стакло. Определување на отпорноста 
на стакло спрема дејството на врел воден 
раствор на мешаница на алкалии JUS В.Е8.098 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 59/75). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца оЏ, денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. N 

Бр. 07-93/129 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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645. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЛАТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за алат, кој го има следниот назив и ознака: 
Листови за рачни пили за метал JUS K.D 1.020 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на алат 
што ќе се произведе односно увезе од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард кој го има 
следниот назив и ознака: 

Листови за рачни пили за метал JUS K.D 1.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
алат и прибор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/102 
7 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
изолирани проводници и кабли што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на изолирани провод-
ници и кабли. Проверување на конструк-
цијата JUS N.C0.031 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ис-
питување на изолирани спроводници и кабли („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 30/66) 

2) Испитување на изолирани спро-
водници и кабли. Постојаност спрема 
масло JUS N.C0.074 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ис-
питување на изолирани спроводници и кабли („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 42/66) 

3) Испитување на изолирани спро-
водници и кабли. Општи услови на испит 
тување JUS N.C0.030 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
испитување на изолирани спроводници и кабли („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 25/80). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/130 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

646. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗОЛИРА-

НИ ПРОВОДНИЦИ И КАБЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за изолирани проводници и кабли кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Електроенергетика. Испитување 
на изолирани проводници и кабли. Оп-
шти услови на испитување JUS N.C0.030 

2) Електроенергетика. Испитување 
на изолирани проводници и кабли. Прове-
рување на конструкцијата JUS N.C0.031 

3) Електроенергетика. Испитување 
на изолирани проводници и кабли. Посто-
јаност спрема масло JUS N.C0.074 

647. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕГУЛАЦИ-

ОНИ ВЕНТИЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за регулациони вентили кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Регулациони вентили. Општи и 
технички услови и испитувања JUS М.С5.085 

2) Регулациони вентили. Мерки по-
меѓу прирабниците за рамни вентили со 
прирабници JUS М.С5.087 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

t 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ре-
гулациони вентил и што ќе се произведат односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенските стан-
дарди за регулациони вентили („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 65/79). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/121 
15 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

648. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НИКЕЛ И 

ЛЕГУРИ НА НИКЕЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард зќ никел и легури на никел, кој го има следниот 
назив и ознака: 

Методи за испитување на хемискиот 
состав на никел и легури на никел. Опре-
делување на содржината на силициум во 
фероникел. Гравиметриска метода JUS С.А1.430 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на никел 
и легури на наикел што ќе се произведат однсоно увезат 
од денот на влегувањто во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/103 
7 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

649-
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од За-

конот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ХИДРОИЗО-
ЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ИМПРЕГНИРАНИ СО БИ-

ТУМЕН И НА БИТУМЕНСКИ ЛЕНТИ 
1. На задолжително атестирање подлежат следните 

хидроизолациони материјали импрегнирани со битумен и 
битуменски ленти (во натамошниот текст: предводи), и 
тоа: 

1) битуменски покривен картон - југословенски стан-
дард JUS U.M3.232; 

2) битуменизиран перфориран стаклен воал - југосло-
венски стандард JUS U.M3.248; 

3) битуменска лента со влошка од суров картон - ју-
гословенски стандард JUS U.M3.226; 

4) битуменска лента со влошка од алуминиумска фо-
лија - југословенски стандард JUS U.M3.230; 

5) битуменска лента со влошка од стаклен воал - ју-
гословенски стандард JUS U.M3.231; 

6) битуменска лента од стаклена ткаенина - југосло-
венски стандард JUS U.M3.234. 

2. Задолжително атестирање на производите од точка 
1 на оваа наредба се спроведува на следниот начин: 

1) за производи од домашно производство се атести-
ра типот на ,хидроизолациониот материјал импрегниран 
со битумен и на битуменската лента, со контрола на сооб-
разноста на хидроизолациониот материјал импрегниран 
со битумен и на битуменската лента со атестираниот тип, 
што се врши на мостри земени кај производителот; 

2) за производи од увоз се атестира типот на хидрои-
золациониот материјал импрегниран со битумен и на би-
туменската лента од исто потекло, со контрола на сооб-
разноста на производите од секоја партија на испорака од 
ист тип и потекло, со атестираниот тип, на мостри земени 
од складот на организацијата што овие производи ги пуш-
та во промет. 

Типот на хидроизолациониот материјал импрегни-
ран со битумен и на битуменската лента е утврден со озна-
ка на хидроизолациониот материјал импрегниран со биту-
мен и на битуменската лента. 

3. На испитување за задолжително атестирање на ти-
пот на производите од точка 1 на оваа наредба подлежат 
следните карактеристики на квалитетот на хидроизолаци-
ониот материјал импрегниран со битумен и на битумен-
ската лента: 

1) надворешен изглед; 
2) содржина на врзиво и маса на влошката; 
3) постојаност на студ; 
4) постојаност на топлота; 
5) водонепропустливост; 
6) прекинувачка сила и издолжување. 
4. Вредностите на карактеристиките на квалитетот 

што подлежат на испитување на типот на производите од 
точка 1 на оваа наредба за задолжително атестирање се ут-
врдени во следните југословенски стандарди: 

1) југословенски стандард JUS U.M3.232 - Екумен-
ски покривен картон. Услови на квалитетот; 

2) југословенски стандард JUS U.M3.248 - Битумени-
зиран перфориран стаклен воал. Услови на квалитетот; 

3) југословенски стандард JUS U.M3.226 - Битумен-
ска лента со влошка од суров картон. Услови на квалите-
тот; 

4) југословенски стандард JUS U.M3.230 - Битумен-
ска лента со влошка од алуминиумска фолија. Услови на 
квалитетот; 

5) југословенскиот стандард JUS U.M3.231 - Биту-
менска лента со влошка од стаклен воал; 

6) југословенски стандард JUS U.M3.234 - Битумен-
ска лента од стаклена ткаенина. Услови на квалитетот. 

5. Карактеристиките на квалитетот на производите 
од точка 1 на оваа наредба се испитуваат на начинот ут-
врден во југословенските стандарди, и тоа во: 

1) југословенскиот стандард JUS U.M8.225 - Матери-
јали импрегнирани со битумен. Методи на испитувањето; 
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2) југословенскиот стандард JUS U.M8.080 - Биту-
менски ленти за хидроизолации. Методи на испитување-
то. 

6. Мостри за испитување на типот на производите од 
точка 1 на оваа наредба, заради задолжително атестирање, 
зема органиазцијата овластена за задолжително атестира-
ње, и тоа: 

1) за домашни производи - од складот на готови про-
изводи кај производителот; 

2) за производи од увоз - од складот на организација-
та на здружен труд што тие производи ги пушта во про-
мет. 

Овластената организација зема најмалку три мостри 
од секој вид материјал. 

За земањето мостри се составува записник, кој ги 
содржи следните податоци: 

1) фирма односно назив и седиште на производите-
лот (увозникот); 

2) ознака на хидроизолациониот материјал импрег-
ниран со битумен и на битуменската лента; 

3) број на мостри; 
4) датум на изработката на земените мостри; 
5) ознака на партијата; 
6) место и датум на земањето на мострите. 
Записникот за земањето мостри го потпишуваат пре-

тставници на производителот (увозникот) и на организа-
цијата на здружен труд овластена за задолжително атести-
рање. 

7. Извештајот за испитувањето за задолжително атес-
тирање на производите од точка 1 на оваа наредба 
содржи: 

1) податоци за производот (тип на производот, озна-
ка и датум на производството, партија на испитаните мос-
три); 

2) подтоци за производителот (увозникот); 
3) датум на земањето на мострите; 
4) датум на почетокот и датум на завршувањето на 

сите испитувања; 
5) податоци за југословенските стандарди според кои 

е вршено испитување; 
6) резултати од испитувањето; 
7) заклучок со образложение; 
8) место и датум на издавањето на извештајот за ис-

питувањето; 
9) назив и седиште на организацијата на здружен 

труд овластена за задолжително атестирање; 
10) број на решението за овластување и датум на из-

давање на овластувањето. 
Извештајот за испитувањето за задолжително атести-

рање мора да биде заверен со потпис на овластениот ра-
ботник и со печат на организацијата на здружен труд ов-
ластена за задолжително атестирање. 

8. За производите од точка 1 на оваа наредба за кои 
со испитување ќе се утврди дека ги исполнуваат пропиша-
ните услови, организацијата на здружен труд овластена за 
задолжително атестирање издава атест, кон кој го прилага 
извештајот за испитувањето. 

Ако организацијата на здружен труд овластена за за-
должително атестирање утврди дека кој и да е резултат од 
испитувањето не ги задоволува карактеристиките на ква-
литетот пропишани во точка 4 на оваа наредба, таа при-
стапува кон повторно испитување на хидроизолациониот 
материјал импрегниран со битумен и на битуменската 
лента, на тој начин што зема двоен број мостри од иста 
партија. 

Ако организацијата на здружен труд овластена за за-
должително атестирање, на дополнително земените мос-
три од иста партија утврди дека сите резултати од испиту-
вањето ги задоволуваат карактеристиките на квалитетот 
пропишани во точка 4 на оваа наредба, издава атест кон 
кој го прилага извештајот за испитувањето. 

Атестот и извештајот за испитувањето се издаваат во 
три примероци, од кои по еден им се доставува на подно-
сителот на барањето за атестирање, и на Сојузниот завод 
за стандардизација, а еден задржува организацијата на 
здружен труд овластена за задолжително атестирање. 

Рокот на важење на атестот за типот за производите 
од точка 1 на оваа наредба изнесува три години. 

Промените на конструкцијата, материјалот и произ-
водствената постапка што влијаат врз сообразноста на 

производот со атестираниот тип мораат да и се пријават 
на организацијата овластена за задолжително атестирање, 
а производот мора повторно да се атестира, 

9. Производите од точка 1 на оваа наредба за кои е 
издаден атест за типот, производителот односно увозни-
кот ги означува со атестен знак. 

Означување на производите од точка 1 на оваа наред-
ба се врши на обвивките на секој свиток, на начинот ут-
врден со Наредбата за изгледот и употребата на атестниот 
знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81). 

Под атестниот знак се запишува буквена и бројна оз-
нака. Буквената ознака се однесува на групата и подгрупа-
та на југословенските стандарди на кои им припаѓаат про-
изводите од точка 1 на оваа наредба (UM), а бројната оз-
нака претставува шифра на организацијата на здружен 
труд овластена за задолжително атестирање. 

10. Контрола на сообразноста на производите од точ-
ка 1 на оваа наредба се врши на следниот начин: 

1) за производи од домашно производство контрола 
на сообразноста се врши секоја година; 

2) за производи од увоз контрола на сообразноста се 
врши за секоја партија на испорака од ист тип и потекло. 

Со контролата на сообразноста се испитуваат след-
ните карактеристики на квалитетот: 

1) надворешен изглед; 
2) содржина на врзивото и маса на влошката; 
3) постојаност на студ ; 
4) постојаност на топлота; 
5) водонепропустливост; 
6) прекинувачка сила и издолжување. 
Вредностите на карактеристиките од став 2 на оваа 

точка, методите за испитување и постапката на земање 
мостри се утврдени во точ. 4 до 6 на оваа наредба. 

Производите од точка 1 на оваа наредба се сообразни 
со атестираниот тип на производот ако резултата од ис-
питувањето одговараат на вредностите наведени во точка 
4 на оваа наредба. 

Ако кој и да било резултат од испитувањето е негати-
вен, испитувањето се повторува на двоен број мостри од 
иста партија. 

Ако резултатите од испитувањето на дополнително 
земени мостри од иста партија не одговараат на вреднос-
тите наведени во точка 4 на оваа наредба, организацијата 
на здружен труд овластена за атестирање за тоа со образ-
ложение ги известува производителот и Сојузниот завод 
за стандардизација, заради повлекување на атестот. 

Резултатите од испитувањето при контролата на со-
образноста се внесуваат во извештајот за испитувањето 
според точка 7 од оваа наредба. Овластената организација 
издава извештај во три примероци, од кои по еден им се 
доставува на подносителот на барањето за атестирање, и 
на Сојузниот завод за стандардизација, а еден задржува 
организацијата на здружен труд овластена за задолжител-
но атестирање. 

11. За атестирање на производи од точка 1 на оваа на-
редба може да се овласти организација на здружен труд 
која, покрај условите од член 60 на Законот за стандарди-
зацијата, во поглед на опременоста и стручните квалифи-
кации на кадрите, исполнува посебни услови: 

а) да располага со следната опрема, и тоа со: 
1) Сокслет апарат со Шилова чаура бр. 603 или со 

центрифуга со кивета; 
2) ексикатор; 
3) вага со точност од 0,01 g; 
4) разладна комора со можност за одржуавање на 

температура од 0 ± 0,50С. 
5) метален модел според југословенскиот стандард 

JUS U.M8.225; 
б) секундомер; 
7) лабораториско сито со големина на отворите од 

0,09 mm; 
8) сушилница со можност за одржување на темпера-

тура од 105 ± 50С; 
9) киналка со брзина на кинењето од 40 mm/min; 
10) апарат за испитување на водонепропустливоста 

според југословенскиот стандард JUS U.M8.080; 
6) за работи на задолжително атестирање да има ра-

ботници со следните стручни квалификации и работно ис-
куство: ) 
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1) ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата, дипломиран инженер по градежништво или дип 
ломиран инженер по технологија или дипломиран 
инженер по хемија, со најмалку 10 години работно искус-
тво на работи на испитување на градежен материјал; 

2) ако се во прашање стручни работници: 
- дипломиран инженер по градежништво или дипло-

миран инженер по технологија или дипломиран инженер 
по хемија со најмалку пет години работно искуство на ра-
боти на испитување на градежен материјал; 

- техничар од градежна или хемиска струка; 
- лаборант. 
12. Организацијата на здружен труд овластена за за-

должително атестирање на производи од точка 1 на оваа 
наредба е должна да изврши атестирање во рок од 15 дена 
од денот на земањето мостри за атестирање. 

13. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/115 
13 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

650. 
Врз основа на член 52 тон. 1 и 2 од Законот за зашти-

та на животните од заразните болести што ја загрозуваат 
целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), претсе-
дателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА СТАВАЊЕ НА ГРА-
НИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА СПРЕМА РЕПУБЛИКА 
ИТАЛИЈА ПОД ПОСТОЈАНЕН ВЕТЕРИНАРСКИ 
НАДЗОР И ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ МЕР-
КИ ВО ГРАНИЧНИТЕ ОПШТИНИ ЗАРАДИ СПРЕЧУ-
ВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ 

БОЛЕСТИ ЛИГАВКА И ШАЛ 
1. Во Наредбата за ставање на границата на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија спрема Ре-
публика Италија под постојанен ветеринарски надзор и за 
спроведување на одделни мерки во граничните општини 
заради спречување на внесување и ширење на заразните 
болести лигавка и шап („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
51/86,56/86 и 61/86) во точка 1 одредбата под 2 се менува 
и гласи: 

„2) се забранува внесувањето во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија од Републка Италија на 
производи и суровини по потекло од чапункари, освен 
термички обработени конзерви, термички обработено мас-
но ткиво, волна прана во алкален воден раствор при РН 
10 со додаток на ЌагСОз во количина од 1,5 до 2 g на ли-
тар и сушена во воздушна струја при температура од 80 
0С и на сурови кожи, под услов кожите да потекнуваат од 
животни што не се заразени со лигавка и шал, во општи-
ната на потеклото на кожите и во соседните општини да 
не е утврден ниту еден случај на заболување од лигавка и 
шап во последните три месеци и кожите да се третирани 
со морска сол и со калцинирана сода во траење од 30 де-
на;". 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 6384/4 
8 јули 1987 година 
Белград 

Заменик на претседателот, 
м-р Томе Кузмановски, с. р. 

651. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 
ХОМОЛОГАЦИЈА НА ВОЗИЛА ВО ПОГЛЕД НА ВГРА-
ДУВАЊЕТО НА СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГ-

НАЛНИ УРЕДИ 
1. Во Наредбата за задолжителна хомологација на 

возила во поглед на вградувањето на светлосни и светлос-
но-сигнални уреди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/85 и 
1/87) во точка 7 зборовите: „Од 1 јуни 1987 година се заме-
нуват со зборовите: „од 1 јуни 1991 година“. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 04/2-1989 
10 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

652. 
Врз основа на члан 9 ст. 1 и 2 од Законот за вршење 

на менувачки работи и за прометот на ефективни странски 
пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 
40/84), Совотот на гуверните донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НА-
ЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ИСПРАЌАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ 
И ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА СМЕТКИТЕ НА НАРОД-
НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ОСТВАРЕНИ СО 
ОТКУП НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕКО-
ВИ, КРЕДИТНИ ПИСМА И СО ПРОДАЖБА НА БЕН-

ЗИНСКИ БОНОВИ 
1., Во Одлуката за начинот и роковите за испраќање, 

полагање и пренос на девизи на сметките на Народната 
банка на Југославија остварени со откуп на ефективни 
странски пари, чекови, кредитни писма и со продажба на 
бензински бонови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/85, 
19/86, 72/86, и 8/87) во точка 8 став 1 се менува и гласи: 

„За девизите положени на сметките на Народната 
банка на Југославија во смисла на точка 3 од оваа одлука 
Народната банка на Југославија и одобрува на овластена-
та банка динарска противвредност по среден курс кој 

/ важи на денот на полагањето односно на преносот на де-
визите, зголемена за 3,844% провизија врз товар на прихо-
дите на Народната банка на Југославија, што одговара на 
височината на провизија од 4% утврдена во точка 1 на Од-
луката за височината на менувачката провизија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 46/87). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 84 
24 јуни 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 
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653. 
Врз основа на член 6а став 3 од Законот за статистич-

ките истражувања од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 13/73,9/76 и 63/86), директорот на Со-
јузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ СТАТИСТИЧКИ СТАНДАРД -
НОМЕНКЛАТУРА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУ-

ВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
1. Со ова решение се утврдува единствениот статис-

тички стандард - Номенклатура на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја, која е изработена 
врз основа на Програмата на статистичките истражувања 
од интерес за целата земја за периодот од 1986 до 1990 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/85), и Програмата 
на статистичките истражувања од интерес за целата земја 
за 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/86). 

2. Номенклатурата од став 1 на ова решение ќе се 
применува при изработката на програмата за означување 
на материјалот (прашалници, обрасци и др.) и за следење 
на извршувањето на статистичките истражувања од инте-
рес за целата земја. 

3. Номенклатурата од став 1 на ова решение е отпеча-
тена кон ова решение и претставува негов составен дел. 

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 001-2500/1 
4 јуни 1987 година „ 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
статистика, 

д-р Драгутин Групковиќ, с. р. 

Н О М Е Н К Л А Т У Р А 
НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС 

ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

1 

Шифра 
на ис-
тражува-
њето 

Назив на истражувањето 

1 

01 СТАТИСТИКА НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

0101 Годишно истражување за самоуправното орга-
низирање на здружениот труд 

0102 Годишно истражување за активноста на општес-
твените правобранители на самоуправувањето 
(ОПС-2) 

0103 Годишно истражување за младинските работни 
акции (МРА-1, 2 и 3) 

0104 Истражување за составот на органите на управу-
вањето на организациите на здружен труд, на са-
моуправните организации и заедници (СУ-1) -
двегодишно, од 1987 година 

0105 Истражување за самоуправувањето во земјодел-
ските задруги и во други форми на здружување 
на земјоделците (СЗЗ-1) - двегодишно, од 1987 
година 

0106 Истражување за самоуправувањето во банките и 
во другите финансиски организации (СБ-1) -
двегодишно, од 1987 година 

0107 Истражување за самоуправувањето во заедници-
те за осигурување на имоти и лица (30-1) - две-
годишно од 1987 година 

0108 Анкета за самоуправната активност на месните 
заедници (МЗА-1) - двегодишно од 1986 година 

0109 Истражување за составот на органите и за некои 
резултати од активноста на месните заедници 
(МЗ-1) - двегодишно, од 1987 година 

0110 Истражување за составот на органите на само-
управните интересовни заедници (СИЗ-1) - две-
годишно од 1987 година 

0111 Истражување за активноста на самоуправните 
интересовни заедници (СИЗ-2) - двегодишно од 
1986 година 

0112 Истражување за составот на органите на собра-
нијата на општините (СО-1) - четиригодишно 
од 1986 година 

0113 Истражување за активноста на собранијата на 
општините и на нивните органи и тела (СО-2) -
двегодишно од 1987 година 

0114 Истражување за изборите и составот на делега-
циите на основните самоуправни организации и 
заедници за собранијата на општествено-поли-
тичките заедници (ИД-ОПЗ) - четиригодишно 
од 1986 година 

0115 Истражување за изборите и составот на делега-
циите на основните самоуправни организации и 
заедници за собранијата на самоуправните инте-
ресовни заедници (ИД-СИЗ) - четиригодишно 
од 1986 година 

0116 Истражување за изборите и составот на собра-
нијата на општествено-политичките заедници 
(ИДО и И Д Р) - четиригодишно, од 1986 година. 

02 СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ БИЛАНСИ 

0201 Комплексен годишен извештај на организации-
те на здружен труд од производствените дејнос-
ти (КГИ-01) 

0202 Годишна пресметка на општествениот производ 
и на народниот доход во дејностите што лица 
самостојно ги вршат со личен труд со средства 
во сопственост на граѓани (земјоделство, гра-
дежништво, сообраќај, трговија, угостителство, 
туризам и занаетчиство) 

0203 Комплексен годишен извештај на организации-
те на здружен труд и на работните заедници од 
непроизводствените дејности и на органите на 
управата (КГИ-02) 

0204 Годишен извештај за средствата на буџетите на 
општините и средствата на самоуправните инте-
ресовни заедници на територијата на општината 
(КГИ-02-Б) 

0205 Текушта анкета за потрошувачката во неземјо-
делските домаќинства (АПД-1) - собирање три-
месечно, обработка тримесечно и годишно 

0206 Текушта анкета за потрошувачката во земјодел-
ските и мешовитите домаќинства (АПД-2) - со-
бирање тримесечно, обработка тримесечно и го-
дишно 

0207 Извештај на организациите на здружен труд во 
стопанството за репродукционата потрошувач-
ка, залихите, набавката и продажбата (ПБ-11) -
петгодишно во 1988, за 1987 година 

0208 Анкета за потрошувачката во домаќинството 
(АЛД) - петгодишно од 1988 година 

0209 Тримесечни стопански биланси на Југославија 
0210 Тримесечни стопански биланси на републиките 

и автономните покраини 
0211 Стопански биланси на Југославија - годишно 
0212 Изработка на стопански биланси на Југославија 

по методологија на меѓународните организа-
ции: ООН, СЕВ, ОЕЦД 

0213 Стопански биланси на републиките и автоном-
ните покраини - годишно 

0214 Единствени показатели за економскиот потенци-
јал и нивото на развиеноста на општините 

0215 Периодични финансиски сметки на Југославија -
тримесечно: Јануари-март, јануари-јуни, јануа-
ри-септември 

0216 Периодични финансиски сметки на републиките 
и автономните покраини - тримесечно: јануари-
-март, јануари-јуни, јануари-септември 

0217 Финансиски сметки на Југославија - годишно 
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0218 Финансиски сметки на републиките и автоном-
ните покраини - годишно 

0219 Биланс на општественото богатство 
0220 Биланс на општественото богатство на републи-

ките и автономните покраини 
0221 Пресметка на основните вредносни агрегати во 

постојани цени - годишно 
0222 Годишна пресметка на личната потрошувачка 
0223 Меѓусебни односи на стопанските биланси на 

СФРЈ (основна и увозна imput-output табела) -
петгодишно, во 1989 година за 1986 година 

0224 Меѓусебни односи на стопанските дејности (ос-
новна и увезна imput-output табела) - процена 
годишно, во 1986 за 1984 година 

0225 Меѓурепублички промет на производи и услуги 
- петгодишно, во 1988 за 1987 година 

0226 Податоци за работењето на организациите на 
здружен труд во областа на малото стопанство 

0227 Податоци за работењето на индивидуалниот 
сектор во областа на малото стопанство 

03 СТАТИСТИКА НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

0301 Месечен извештај за расчленетиот промет на 
жиро и на други сметки на корисниците на оп-
штествени средства (Р-1) 

0302 Месечен извештај за плаќањата извршени за 
сметка наѓчленовите на интерната банка (Р-1) 

0303 Месечен извештај за постапката на санација (С) 
0304 Месечен извештај за неизвршените обврски на 

корисниците на општествени средства евиденти-
рани во редоследот на наплатата кај СОК (Л) 

0305 Месечен извештај за наплатата на приходи на 
општествено-политичките заедници и нивните 
фондови, на самоуправните интересовни заедни-
ци и на другите самоуправни организации и ни-
вната распоределба на корисниците (Б-2) 

0306 Месечен извештај за корисниците на општестве-
ни средства кои при исплатата на аконтациите 
на чистите лични доходи имале ненамирени вта-
сани обврски 

0307 Месечен извештај за начинот на исплатата на 
аконтациите на чистите лични доходи во орга-
низациите на здружен труд што искажале загуба 
по периодичната пресметка 

0308 Месечен извештај за начинот на исплатата на 
чистите лични доходи кај организациите на 
здружен труд што искажале непокриена загуба 
по завршната сметка 

0309 Периодична пресметка на буџетите на општес-
- твено-политичките заедници (за три, шест и де-

вет месеци) - приходи и расходи во текот на го-
дината 

0310 Периодична пресметка на организациите на 
здружен труд (за три, шест и девет месеци) 

0311 Финансиски резултат од работењето за потреби-
те на општествениот стандард (за три, шест и 
девет месеци и една година) 

0312 Периодична пресметка на претпријатија, погони 
и други единици во странство (за шест и девет 
месеци) - деловни резултати во текот на година-
та - посебни податоци - дополнителни подато-
ци 

0313 Податоци за мешовито претпријатие во стран-
ство (МИС), полугодишно, годишно 

0314 Податоци за работно - деловната единица во 
странство (РЕ-2), полугодишно, годишно 

0315 Периодична пресметка на самоуправните инте-
ресовни заедници (за три, шест и девет месеци) -
приходи и расходи во текот на годината 

0316 Периодична пресметка на органите на општес-
твено-политичките заедници (за три, шест и де-
вет месеци) - приходи и расходи во текот на го-
дината 

0317 Податоци за вложувањата на средствата на 
странски лица (ВССЛ) - годишно 

0318 Завршна сметка на организациите за здружен 
труд: биланс на состојбата, биланс на успехот, 
посебни податоци кон билансот на успехот 

0319 Збирен и консолидиран биланс на успехот на ра-
ботната организација: биланс на успехот, посеб-
ни податоци, консолидиран биланс на успехот 

0320 Завршна сметка на претпријатија, погони и на 
други работни единици во странство: биланс на 
состојбата, биланс на успехот, посебни подато-
ци, дополнителни податоци 

0321 Завршна сметка на самоуправните интересовни 
заедници: биланс на состојбата, биланс на при-
ходот и расходот 

0322 Завршна сметка на органите на општествено-по-
литичките заедници: биланс на состојбата, би-
ланс на приходот и расходот 

0323 Завршна сметка на буџетите на општествено-по-
литичките заедници (ЗСБ): биланс на состојбата, 
биланс на приходот и расходот 

0324 Завршна сметка на другите корисници на оп-
штествени средства: биланс на состојбата, би-
ланс на приходот и расходот 

0325 Завршна сметка на определени корисници на оп-
штествени средства - биланс 

0326 Ревалоризација на основните средства и на сред-
ствата за заедничка потрошувачка на КОС (Р) 

0327 Ревалоризација на основните средства и на сред-
ствата за заедничка потрошувачка на претприја-
тија, погони и на други работни единици во 
странство (Р) 

0328 Пресметка на обртните средства и на изворите 
на обртните средства (ОБС) 

0329 Споредбени показатели за искажување на резул-
татите од работата на работниците и работење-
то на основните организации на здружен труд -
полугодишно, годишно 

0330 Минимум на основни показатели за планирање 
и следење на остварувањето на плановите на ор-
ганизациите на здружен труд 

0331 Минимум на основни показатели за планирање 
и следење на остварувањето на плановите на са-
моуправните интересовни заедници 

0332 Минимум на основни показатели за планирање 
и следење на остварувањето на плановите на 
месните заедници 

0333 Збирен и консолидиран биланс на успехот на 
сложените организации на здружен труд: биланс 
на успехот, посебни податоци, консолидиран би-
ланс на успехот 

04 СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО БОГАТСТВО 

0401 Годишен извештај за инвестициите во основни 
средства и во средства за заедничка потрошувач-
ка (ИНВ-01) 

0402 Месечен извештај за намеруваните инвестиции 
во основни средства (ИНВ-Н) 

0403 Штети од елементарни непогоди - годишно 
0404 Пријава на инвестиции до Службата на општес-

твеното книговодство (СОК-ИН-1) - повремено 
0405 Пријава на промената на претсметковната вред-

ност на инвестициите до Службата на општес-
твеното книговодство (СОК-ИН-2) - повремено 

0406 Месечен извештај на банките и други финансис-
ки организации за исплатите за инвестиции од 
средствата на инвестиционите кредити во корис-
тење (ИН-К-1) 

0407 Месечен извештај за извршените плаќања за ин-
вестиции од интерната сметка на членот на ин-
терната банка по инвестициони објекти (P-1/a 
ИБ) 

0408 Тримесечен извештај за определени плаќања и 
вложувања за инвестиции (СОК-ИН-3) 
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0409 Годишна пресметка на инвестициите во основни 
средства во сопственост на граѓаните 

0410 Годишна пресметка на вредности на инвестици-
ите во постојани цени 

0411 Годишна пресметка на вредностите на основни-
те средства во општествена сопственост во по-
стојани цени 

0412 Статистика на техничкиот развој - годишно 
0413 Тримесечен извештај за инвестициите во тек по 

инвестициони објекти и по други инвестициони 
вложувања 

0414 Месечен извештај за исплатите за инвестиции од 
сметката на инвеститорот и од средствата на 
кредитот 

05 СТАТИСТИКА НА ПАРИТЕ И КРЕДИТИТЕ 

0501 Дневен телеграфски извештај за ликвидноста на 
банките и на определени финансиски организа-
ции 

0502 Десетдневен извештај за пресметката на мини-
малната ликвидност на банките 

0503 Десетдневен телеграфски извештај за кредитите 
и средствата на банките 

0504 Десетдневен извештај за оптекот на готовите па-
ри 

0505 Статистичко следење на податоците за парични-
те примања и издавања, за кредитите и парични-
те средства на населението од односот со оп-
штествениот сектор и со странство - месечно 

0506, Месечен извештај за книговодствената состојба 
на сметките на банките и на другите финансиски 
организации (КНЈ-БИФО) 

0507 Месечен извештај за бруто-прометот и за салдо-
то на сметките на корисниците на општествени 
средства кај СОК (КНЈ-1 - СОК) 

0508 Месечен биланс на банките - по скратена шема 
0509 Месечна спецификација на средствата ria депози-

тите по видување на корисниците на општестве-
ни средства (КНЈ-2-СОК) 

0510 Спецификација на краткорочните пласмани по 
рокови на втасувања - месечно 

0511 Месечен извештај за кредитите за обртни сред-
ства (К-1) 

0512 Спецификација на кредитете за селективни наме-
ни според самоуправната спогодба на банките -
месечно 

0513 Месечно следење на каматните стапки 
0514 Месечен извештај за пресметката на за-

должителна резерва на банките кај Народната 
банка на Југославија 

0515 Тримесечен извештај за примената на инстру-
ментите за обезбедување на плаќањата (ОП) 

0516 Периодична пресметка на банките (за три, шест 
и девет месеци) - приходи и расходи во текот на 
годината 

0517 Периодична пресметка за заедниците за осигуру-
вање (за три, шест и девет месеци) 

0518 Завршна сметка на банките: биланс на состојба-
та, биланс на приходите и расходите 

0519 Завршна сметка за заедница за осигурување: би-
ланс на состојбата, биланс на приходите и рас-
ходите 

0520 Шестмесечен извештај за структурата на динар-
ското и девизното штедење 

0521 Минимум на основни показатели за планирање 
и следење на остварувањето на плановите на за-
едниците за осигурување на имот и лица 

06 СТАТИСТИКА НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ БИЛАНСИ 

0601 Енергетски биланс - годишно 

07 СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ 

0701 Месечен извештај за цените на производителите 
на индустриски производи (Ц-41) 

0702 Месечен извештај за цените на индустриски про-
изводи во трговијата на големо (Ц-21) 

0703 Месечен извештај за продажните цени на мало: 
на индустриски прехранбени производи (Ц-12) и 
на индустриски непрехранбени проивзоди (Ц-13) 

0704 Петнаесетдневен извештај за цените на мало на 
земјоделските производи (Ц-11а) 

0705 Месечен извештај за цените на мало на земјодел-
ски производи (Ц-11) 

0706 Месечен извештај за цените на мало за услуги 
(Ц-14) 

0707 Месечен извештај за цените на угоститеслките 
услуги (Ц-31) 

0708 Тримесечен извештај за цените на пансионите во 
хотели (Ц-33) 

0709 Тримесечен извештај за цените на репродукцио-
ниот материјал, на средствата за работа и на ус-
лугите во земјоделството (Ц-52) 

0710 Тримесечен извештај за цените на работите на 
градежните објекти (Ц-50) 

0711 Полугодишен извештај за цените на становите 
на изведувачите на општествениот сектор (Град. 
41) 

0712 Полугодишен извештај за набавните и про-
дажните цени, за разликите во цената и за дано-
кот на промет во трговијата на мало на: земјо-
делски производи (Ц-11), индустриски прехран-
бени производи (Ц-12), индустриски непрехран-
бени производи (Ц-13) 

0713 Полугодишен извештај за цените на превозот на 
стоки во сообраќајот (С/Ц-11) - собирање месеч-
но 

0714 Полугодишен извештај за набавките цени во ин-
дустријата - пробно во 1987 година 

0715 Годишен извештај за цените на комуналните ус-
луги за организациите на здружен труд (Ц-17) 

0716 Годишен извештај за цените на здравствените 
услуги (Ц-15 и Ц-15а) 

0717 Полугодишно истражување за производите што 
се продаваат по снижени цени во текстилната 
индустрија и во индустријата на кожа и обувки -
пробно во 1987 и 1988 година 

0718 Годишен извештај за цените на туристичките 
аранжмани (Ц-35) - редовно од 1987 година 

0719 Месечен извештај за цените на производителите 
на земјоделски производи (откупни цени) 

0720 Месечни индекси на цените на извозот и увозот 
0721 Индекс на животните трошоци, по групи, по на-

мена на потрошувачката 
0722 Тримесечен извештај за цените на опремата (Ц-

-51) - домашна и увозна опрема 
0723 Индекс на животните трошоци за домаќинства 

со најниски и највисоки приходи - шестомесечно 
0724 Полугодишно истражување за цените на основ-

ните'суровини на светскиот пазар 
0725 Полугодишно истражување на паритетот на до-

машните цени и на цените на светскиот пазар 
(ПЦ-1) 

08 СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВО-
ТО 

0801 Месечен извештај на индустријата (Инд-1) 
0802 Тримесечен извештај за набавката и продажбата 

на нафтени деривати и гас (Инд-60) 
0803 Годишен извештај на индустријата (Инд-21) 
0804 Годишен извештај на занаетчиството (ЗАН-21) -

пробно во 1987 година 
0805 Годишен биланс на производството и потрошу-

вачката на електрична енергија (Инд-4) 
0806 Годишен извештај за трошоците на геолошко-

-рударските истражувања (ГРИ-1) 
0807 Извештај за продуктивноста на трудот во индус-

тријата (Инд-П) - петгодишно, од 1990 година 
0808 Извештај за капацитетите и користењето на оп-

ремата за автоматска обработка на податоци 
(АОП-1) - двегодишно, од 1986 година 
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0809 Извештај за користењето на капацитетите во ин-
дустријата (Инд-К) - петгодишно, од 1989 годи-
на 

0810 Утврдување на пондерационите коефициенти за 
индустриски индекси - петгодишно, од 1989 го-
дина 

0811 Попис на малото стопанство 

09 СТАТИСТИКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РИБАР-
СТВОТО 

0901 Месечен извештај за реализација на производ-
ството на организациите на здружен труд во 
земјоделството (ЗЕ-ТРГ-ЗЗ) 

0902 Месечен извештај за уловот на риба на море (ЗЕ-
-61) 

0903 Тримесечен извештај за колење на добиток во 
кланици (ЗЕ-52) 

0904 Годишен извештај за заклан добиток во месар-
ски дуќани во сопственост на граѓани (ЗЕ-52-1) 

0905 Тримсечен извештај на земјоделските организа-
ции за организирано гоење на добиток (ЗЕ-54) 

0906 Извештај за засеаните површини во есенската 
сеидба - состојба на 15 декември (ЗЕ-21а и ЗЕ-
-216) 

0907 Очекувани приноси на пченица - состјба на 10 
мај (ЗЕ-22-Ia и 3E-22I6) 

0908 Извештај за површините и насадите на крајот на 
пролетната сеидба - состојба на 31 мај (ЗЕ-22а и 
ЗЕ-226) 

0909 , Извештај за производствената соработка на ор-
ганизациите на здружен труд и на земјоделските 
задруги со земјоделците - состојба на 31 мај (ЗЕ-
-22ц) 

0910 Годишен извештај за производството на зелен-
чук и цвеќе во заштитен простор (3E-23) 

0911 Извештај за очекуваните приноси на рани посе-
ви и овошје - состојба на 20 јуни (ЗЕ-З1а и ЗЕ-
-316) 

0912 Извештај за очекуваните приноси на поважни 
доцни посеви - состојба на 10 август (ЗЕ-ЗЗ-Ia и 
3E-32I6) 

0913 Извештај за остварените приноси на рани посе-
ви и рано овошје - состојба на 15 август (ЗЕ-З2а 
и 3E-326) 

0914 Извештај за очекуваните приноси на доцни посе-
ви, овошје и лозја - состојба на 5 септември (ЗЕ-
-ЗЗ-Ia и 3E-33-I6). 

0915 Извештај за остварените приноси на доцни посе-
ви, овошја и лозја - состојба на 10 ноември (ЗЕ-
-ЗЗа и ЗЕ-ЗЗб) 

0916 Извештај за остварените приноси на јужно 
овошје - состојба на 15 јанури (ЗЕ-З4а и 3E-346) 

0917 Анкета за бројот на добитокот - состојба на 15 
јануари (ЗЕ-51-2) 

0918 Годишен извештај за сточарството на земјодел-
ската организација на здружен труд и на земјо-
делската задруга (ЗЕ-51-2а) 

0919 Годишен извештај на ветеринарската служба 
(ВЕТ-1) 

0920 Годишен извештај на земјоделската организаци-
ја на здружен труд и на земјоделската задруга 
(ЗЕ-71) 

0921 Годишен извештај за здружевањето на земјодел-
ците (ЗЕ-74) 

0922 Годишен извештај за морското рибарство (ЗЕ-
-61а и ЗЕ-616) 

0923 Годишен извештај за слатководното рибарство 
(ЗЕ-62) 

0924 Годишен извештај за уловот на риби на Дунав 
(ЗЕ-б2а) 

0925 Биланси на земјоделско-прехранбените произво-
ди за Југославија - годишно (според методоло-
гијата на ФАО) 

0926 Индекси на физичкиот обем на земјоделското 
производство - годишно л 

0927 Пресметка на добиточното производство 
0928 Попис на земјоделството 

10 СТАТИСТИКА НА ШУМАРСТВОТО 

1001 Месечен извештај за производството и про-
дажбата на шумски сентименти (ШУМ-22) 

1002 Полугодишен извештај за подигање и одгледу-
вање на шуми (ШУМ-41) 

1003 Полугодишен извештај за плантажи и интензив-
ни засади (ШУМ-42) 

1004 Годишен извештај за промените во површините 
на шумите (ШУМ-13) 

1005 Годишен извештај за искористувањето на оп-
штествените шуми (ШУМ-21) и шумите на кои 
постои право на сопственост (ШУМ-23) 

1006 Годишен извештај за штетите во општествените 
шуми (ШУМ-51) и за штетите од пожари во шу-
мите на кои постои право на сопственост 
(ШУМ-52) 

1007 Годишен извештај за градежните објекти, сооб-
раќајниците и механизацијата (ШУМ-61) 

1008 Годишен извештај за доеното стопанство (ЛОВ-.И) 

И СТАТИСТИКА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО 

1101 Годишен извештај за користењето на водите и 
заштита на 'водите од загадување (ВОД-!) 

1102 Годишен извештај за јавниот водовод (ВОД-2В) 
1103 Годишен извештај за јавната канализација 

(ВОД-2К) 
1104 Годишен извештај за системите за наводнување 

(ВОД-4) 
1105 Годишен извештај за заштитата од поплави и за 

уредувањето на реките (ВОД-За) 
1106 Годишен извештај за одводнување на земјиште-

то (ВОД-Зб) 
1107 Годишен извештај за заштита на земјиштето од 

ерозија и за уредување на пороите (ВОД-Е Р) 
1108 Годишен извештај за водостопанските организа-

ции на здружен труд (ВОД-ОЗТ) , 
1109 Извештај за водните акумулации (ВОД-ДК) -

петгодишно, од 1989 година 

12 ГРАДЕЖНА И СТАНБЕНА СТАТИСТИКА 

1201 Месечен извештај на градежништвото (Град. 21) 
1201 Тримесечен извештај на градежништвото (Град. 

31) 
1203 Тримесечен извештај за градежните работи и 

проектантските услуги во странство (Град. 33) 
1204 Годишен извештај за градежен објект во општес-

твена сопственост (Град. 11) и во сопственост на 
граѓани (Град. На) 

1205 Годишен извештај за потрошувачка на градежен 
и погонски материјал (Град. 13) 

1206 Годишен извештај за управувањето со општес-
твениот станбен фонд и со деловниот простор 
(Град. 15) 

1207 Годишен извештај за урната зграда и станови 
(Град. 71) 

1208 Пожари и експлозии (ПЕ-1) 
1209 Противпожарни единици и нивна опременост 
1210 Извештај за распределбата на станови и кредити 

за станови (Р. СТ-1) - тригодишно од 1987 годи-
на 

1211 Извештај за механизацијата и возниот парк во 
градежништвото (Град. 14) - тригодишно - од 
1988 година 

1212 Биланс на станбениот фонд - годишно 

13 СТАТИСТИКА НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ 

1301 Месечен извештај за железничкиот сообраќај 
(СЖ/М-11) 
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1302 Месечен извештај за поморскиот превоз (СП/М-
-11) 

1303 Месечен извештај за прометот во луките (СП-
/М-31) 

1304 Пријава за доаѓање-заминување на бродови 
(СП/М-31А; 31А/Б) - пробно во 1987 година 

1305 Месечен извештај за речниот и езерскиот сооб-
раќај (СР/М-11) 

1306 Месечен извештај за прометот во пристаништа-
та (СП/М-21) . 

1307 Месечен извештај за воздушниот сообраќај (СВ-
/М-11) 

1308 Месечен извештај за прометот на аеродромите 
(СВ/М-21) 

1309 Месечен извештај за друмскиот сообраќај (СА-
/М-11) 

1310 Месечен извештај за друмскиот сообраќај за соп-
ствени потреби (СА/М-21) 

1311 Влез-излез на друмски моторни возила во СФРЈ 
и од СФРЈ (СА/М-31) 

1312 Малограничен промет на друмски моторни воз-
ила (СА/М-32) 

1313 Месечен , извештај за градскиот сообраќај (СГ-
/М-11) 

1314 Месечен извештај за нафтоводите (С-НФ/М-11) 
1315 Месечен извештај за гасоводите (С-ГС/М-11) 
1316 Месечен извештај за претоварот во луките, при-

стаништата и другите товарни станици (ПР/М-
-11) 

1317 Месечен извештај за ПТТ промет, на Заедницата 
на ЈПТТ (ПТТ/М-11) 

1318 Годишен извештај за железничкиот сообраќај 
(СЖ/Г-11) 

1319 Годишен извештај за прометот на железничките 
станици (СЖ/Г-12) 

1320 Годишен извештај за поморскиот превоз (СП/Г-
-11) 

1321 Годишен извештај за прометот во луките (СП-
/Г-31) 

1322 Годишен извештај за речниот превоз (СР/Г-11) 
1323 Годишен извештај за прометот во пристаништа-

та (СР/Г-12) 
1324 Годишен извештај за воздушниот сообраќај 

(СВ/Г-11) 
1325 Годишен извештај за работата на стопанската 

авијација (СВ/Г-12) 
1326 Годишен извештај за аеродромските услуги 

(СВ/Г-21) 
1327 Годишен извештај за друмскиот сообраќај (СА-

/Г-11) 
1328 Регистрирани друмски моторни и приклучни 

возила (МВ-1) 
1329 Сообраќајни незгоди на патиштата - годишно 
1330 Годишен извештај за патиштата (СА/Г-41) 
1331 Годишен извештај за градскиот сообраќај (СГ-

/Г-П) 
1332 Годишен извештај за нафтоводите (С-НФ/Г-11) 
1333 Годишен извештај за гасоводите (С-ГС/Г-11) 
1334 . Годишен извештај за претоварот и другите услу-

ги во лукиге, пристаништата и другите товарни 
станици (ПР/Г-11) 

1335 Годишен извештај за ПТТ (ПТТ/Г-11) 
1336 Годишен извештај за единиците на ПТТ (ПТТ-

/Г-18) 
1337 Броење на сообраќајот на меѓународните „Е“ 

друмови (ГСП-1) - петгодишно, од 1990 година 
1338 Регистрирани друмски моторни и приклучни 

возила двегодишно, од 1987 година 

14 СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА 

1401 Месечен извештај за трговијата на мало и на го-
лемо (Трг-14) 

1402 Месечен извештај за откупот на земјоделски 
производи од индивидуалните производители 
(Трг-31) 

1403 Месечен извештај за прометот на земјоделски 
производи на пазарите (Трг-13) 

1404 Тримесечен извештај за трговијата на мало и на 
големо (Трг-15) 

1405 Годишен извештај за трговијата на мало, по 
производи (Трг-12) 

1406 Годишен извештај за трговијата на големо, по 
производи (Трг-22) 

1407 Извештај за домашните саеми (Трг-23) 
1408 Извештај за капацитетите на продажбата во 

трговијата на мало (Трг-41) - тригодишно од 
1987 година 

1409 Извештај за складишните капацитети во стопан-
ството (Трг-42) - петгодишно, од 1989 година 

15 СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗ-
МОТ 

1501 Месечен извештај за туристите и ноќевањата на 
туристите (ТУ-11) 

1502 Месечен извештај за преминувања на државната 
граница во меѓународниот и пограничниот про-
мет (Г-1, Г-2) 

1503 Тримесечн извештај за угостителството (УГ-11, 
УГ-11а) 

1504 Анкета за прогнозата на туристичкиот промет 
(ТУ-11а) - годишно 

1505 Годишен извештај за потрошокот на суровини 
за подготвување на оброци во угостителството 
(УГ-15а) 

1506 Годишен извештај за туристичките агенции и ту-
ристичките бироа (ТУ-14) 

1507 Годишен извештај за прометот на странски 
пловни објекти наменети за разонода или спорт 
(ТУ-17) 

1508 Годишен извештај за капацитетите и прометот 
на марините (ТУ-18) 

1509 Извештај за техничката опременост и кадрите 
во угостителството (УГ-156) - двегодишно, до 
1987 година 

1510 Анкета за странските туристи (ТУ-13) - триго-
дишно, од 1986 година 

1511 Анкета за странски излетници (ТУ-16) - триго-
дишно, од 1986 година 

1512 Процена на нерегистрираниот туристички про-
мет во секторот на индивидуалната сопственост 
(ТУ-116) -т петгодишно, од 1986 година 

1513 Извештај за капацитетите за сместување во угос-
тителството (УГ-20, 21, 22) - петгодишно, од 
1987 година 

1514 Седмодневна туристичка анкета (ТУ-П ц) 

16 СТАТИСТИКА НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

1601 Истражување на прометот на стоки со стран-
ство - текушто, обработка месечно 

1602 Истражувње врз основа на пријава за склучените 
надворешнотрговски работи - текушто, обра-
ботка месечно 

1603 Месечен извештај на пресметаните поврати на 
царина и други давачки по извозот на стоки и ус-
луги 

1604 Извештај за економско-технолошката соработка 
на организациите на здружен труд со странство 
(ПК-2) 

1605 Истражување за девизниот прилив и одлив - те-
кушта, обработка десетдневна 

1606 Месечен извештај за примените кредити од 
странство и дадените кредити на странство, ка-
ко и за дадените гаранции 

1607 Тримесечен извештај за примањата и издавања-
та, за долговите и побрзувањата на организаци-
ите на здружен труд во меѓународното работење 
во областа на транспортот и услужните дејности 

1608 Следење на платниот биланс на Југославија -
тирмесечно 
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1609 Извршување на девизниот биланс - обработка 
месечно 

1610 Годишно истражување за транспортните трошо-
ци при извозот и увозот на стоки 

17 СТАТИСТИКА НА КОМУНАЛНАТА ДЕЈНОСТ 

1701 Годишен извештај за гасарниците (ГЛ) 
1702 Годишен извештај за Јавните топлани и котлар-

ници (ТПЛ) 
1703 Извештај за состојбата и експлоатацијата на ко-

муналните фондови (Ком. 1-7), тригодишно - од 
1988 година 

18 СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

1801 Статистика на родените (Статистичко ливче, об-
разец Дем-1) - собирање месечно, обработка го-
дишно 

1802 Статистика на умрените (Статистичко ливче, об-
разец Дем-2) - собирање месечно, обработка го-
дишно 

1803 Статистика на склучените бракови (Статистичко 
ливче образец Дем-3) - собирање месечно, обра-
ботка годишно 

1804 Статистика на разведените бракови (Статистич-
ко ливче, образец РБ-1) - собирање месечно, об-
работка годишно 

1805 Статистика на надворешната миграција - насе-
лување (статистичко ливче, образец СМ-1) 

1806 Месечен преглед на уписот во матичните книги 
(образец Дем-4) - собирање и обработка месечно 

1807 Пробен попис на населението, домаќинствата и 
становите во 1988 година 

1808 Процени на населението врз основа на природ-
ниот прираст - годишно 

1809 Апроксимативни таблици на морталитетот - го-
дишно 

1810 Таблици на морталитетот 1980-1982 - десетго-
дишно, од 1987 година 

1811 Таблици на фертилитегот 1980-1982 - десетго-
дишно, од 1987 година 

1812 Демографкси показатели - годишно 
1813 Испитувње на структурата и движењето на насе-

лението, домаќинствата и семејствата - годиш-
но 

1814 Демографски, економски и други показатели за 
населението, домаќинствата и семејствата за по-
требите на меѓународните организации - годиш-
но 

1815 Биланси на населението - годишно 
1816 Попис на населението, домаќинствата и стано-

вите 
1817 Статистика на преселувањето на населението 

внатре во границите на СФРЈ (ПП-1 и ПП-2) -
собирање текушто, обработка годишно 

19 СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ 

1901 , Месечен извештај за работниците и чистиот ли-
чен доход (ТРУД-1) 

1902 Месечен извештај за граѓаните на СФРЈ што 
привремено се вработуваат во странство 

1903 Месечен извештај за лицата што бараат врабо-
тување и за невработените лица 

1904 Месечен извештај за потребата од работници и 
за засновањето на работен однос 

1905 Месечен извештај за понудите на странски рабо-
тодавци за привремено вработувње на граѓани 
на СФРЈ во странство 

1906 Тримесечн извештај за лицата што бараат вра-
ботување 

1907 Полугодишен извештај за младите лица што ба-
раат вработување 

1908 Извештај за работниците и чистиот личен доход 
(ТРУД-1) за март и септември секоја година 

1909 Полугодишен извештај за работниците вработе-
ни кај лица што самостојно вршат дејност про-
фесија или кај други лица (ТРУД-15) - март и 
септември секоја година 

1910 Годишен извештај за граѓаните на СФРЈ привре-
мено вработени во странство 

1911 Годишен извештај за странските државјани вра-
ботени во СФРЈ 

1912 Годишен извештај за лицата што бараат врабо-
тувања 

1913 Годишни потреби од кадри 
1914 Годишен извештај за работниците на југосло-

венските организации на здружен труд упатени 
на привремена работа во странство 

1915 Извештај на организациите и заедниците за ра-
ботниците (ТРУД-10) - двегодишно, од 1986 год-
на 

1916 Извештај за чистите лични доходи за определе-
ни занимања (ТРУД-ЛДЗ) - двегодишно, од 
1987 година 

1917 Истражување за стипендистите корисници на 
кредит за учење - студирање и за лицата на шко-
лување со надомест на личниот доход (ТРУД-
-10-а) - двегодишно, од 1986 година 

1918 Попис на работниците во општествениот сектор 
(ТРУД-20 и ТРУД-20-А) - десетгодишно, од 1987 
година 

1919 Процена на чистите лични доходи на работни-
ците по квалификации (ТРУД-ЛД) - двегодиш-
но, од 1989 година 

1920 Податоци од областа на статистиката на трудот 
за потребите на публикации на меѓународни ор-
ганизации - годишно 

20 СТАТИСТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2001 Годишен статистички извештај за основните 
училиште (УО-К и УО-П) 

2002 Годишен статистички извештај за средните учи-
лишта (УС-К и УС-П) 

2003 Извештај за структурата на високошколските 
организации и за уписот на студенти во I година 
на студии (ШВ-21) - годишно 

2004 Пријавен лист за упис на студенти (ШВ-20) - го-
дишно 

2005 Статистички лист за дипломирани студенти 
(ШВ-50) - собирање месечно, обработка годиш-
но 

2006 Статистички лист за магистри на науки и специ-
јалисти (ШВ-80) - годишно 

2007 Статистички лист за доктори на науки (ШВ-70) 
- годишно 

2008 Извештај за наставниот персонал на вишите 
школи, високите школи, факултетите и академи-
ите (ШВ-61 и ШВ-62) - годишно 

2009 Попис на наставниот персонал на основните и 
средните училишта (ПНП) - десетгодишно, од 
1986 година 

2010 Попис на наставниот персонал на виши и високи 
школи, факултети и академии - десетгодишно, 
од 1987 година 

21 СТАТИСТИКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА 
ДЕЈНОСТ 

2101 Годишен извештај на научноистражувачките и 
истражувачко-развојните организации на 
здружен труд и на единиците во состав (НИРО) 

22 СТАТИСТИКА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 

2201 Годишен статистички лист за книги и брошури 
(Пе-1) 

2202 Годишен статистички лист за весници и листови 
(Пе-2) 

2203 Годишен статистички лист за списанија (Пе-3) 
2204 Годишен статистички лист за рото-печат (Пе-4) 
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2205 Годишен извештај за театрите (КУ-1) 
2206 Годишен извештај за филхармониите и професи-

оналните оркестри (ФО-1) 
2207 Годишен извештај за радиодифузните организа-

ции (Радио-1; ТВ-1) 
2208 Годишен извештај за производството на филмо-

ви (Кино-2) 
2209 Годишен извештај за извоз и увоз на филмови 

(Кино-4) 
2210 Годишен извештај за филмовите во промет (Ки-

но-5) 
2211 Годишен извештај за кината (Кино-1) 
2212 Годишен извештај за професионалните ансам-

бли на народни игри (КУ-3) 
2213 Извештај за библиотеките (Биб-1) - тригодиш-

но, од 1987 година (состојба во 1986 година) 
2214 Извештај за работата на народните и работнич-

ките универзитети (НУ-1) - тригодишно од 1988 
година 

2215 Извештај за домовите на културата (ДК-1) -
тригодишно, од 1988 година (состојба во 
1987/88) 

2216 Извештај за зоолошките градини (ЗГ-1) - петго-
дишно, од 1990 година (состојба во 1989 година) 

2217 Извештај за музеите, галериите и збирките 
(КУ-4 и КУ-5) - тригодишно, од 1986 година 
(состојба во 1985 година) 

2218 Извештај за архивите (АРХ-1) - тригодишно, од 
1988 година (состојба во 1987 година) 

2219 Извештај за основните организации за физичка 
култура (ФК-1) - тригодишно, од 1986 година 
(состојба во 1985 година) 

2220 Извештај за основните организации за лов (ФК-
-2) - тригодишно, од 1986 година (состојба во 
1985 година) 

2221 Извештај за основните организации за шах 
(ФК-3) - тригодишно, од 1986 година (состојба 
во 1985 година) 

2222 Извештај за центрите за физичка култура (УФК-
-1) - тригодишно, од 1986 година (состојба во 
1985 година) 

2223 Извештај за организациите за ширење на тех-
ничката култура (ТК-1) - тригодишно, од 1987 
година (состојба во 1986/87) 

2224 Статистички извештај за културно-уметничките 
и културно-просветните друштва (КУД-1) - пет-
годишно, од 1986 година (состојба во 1985/86) 

2225 Попис на неподвижните споменици на култура-
та (ЗСК) - десетгодишно, од 1987 година 

23 СТАТИСТИКА ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 

2301 Извештај за пријавените случаи на заразни бо-
лести - собирање седумдневно и годишно 

2302 Извештај за задолжителните имунизации про-
тив заразни болести - собирање тримесечно, об-
работка годишно 

2303 Статистика на лекувани болни во службата за 
стационарно лекување - собирање месечно, об-
работка годишно 

2304 Статистика на абортусите - собирање месечно, 
обработка годишно 

2305 Статистика за работата и за утврдените заболу-
вања - за состојбите во здравствените организа-
ции - собирање тримесечно, обработка годишно 

2306 Извештај за состојбата на загаденоста и за мер-
ките што се преземени за заштита на воздухот, 
водата и земјиштето од јонизирачки зрачења и 
други штетни материи што го загрозуваат живо-
тот и здравјето на луѓето - собирање тримесеч-
но, обработка годишно 

2307 Извештај за здравствената исправност на живот-
ните намирници и предметите за општа употре-
ба - собирање тримесечно обработка годишно 

2308 Статистика на наркоманијата - собирање месеч-
но, обработка годишно 

2309 Извештај за организационата структура и кад-
рите 

2310 Извештај за прометот - потрошувачката на ле-
кови 

2311 Извештај за прометот - протрошувачката на 
опојни дроги 

2312 Тримесечен извештај за несреќите при работа -
собирање и обработка тримесечно 

2313 Годишен извештај за несреќите при работа - со-
бирање тримесечно, обработка годишно 

2314 Статистика на раѓањата - собирање месечно, об-
работка годишно 

2315 Пријава на малигна неоплазма - собирање пет-
наесетдневно, обработка годишно 

2316 Пријава на професионални заболувања - собира-
ње месечно, обработка годишно 

2317 Извештај за случаите на труење - собирање три-
месечно, обработка годишно 

2318 Следење на прометот на опасни материи - соби-
рање тримесечно, обработка годишно 

24 СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ 

2401 Полугодишен и годишен извештај за осигурени-
ците (образец ЗС-1) 

2402 Годишен извештај за осигурениците и пензионе-
рите на ИН-осигурување во врска со конвенции-
те за социјалното осигурување (образец ИН-1) 

2403 Полугодишен и годишен извештај за случаите и 
деновите на привремена неспособност - спрече-
ност за работа (образец ЗС-2) 

2404 Годишен извештај за случаите и деновите на 
привремена неспособност - спреченост за рабо-
та (образец ЗС-З) 

2405 Полугодишен и годишен извештај за користење-
то на правата од здравственото осигурување 
(образец ЗС-4) 

2406 Годишен извештај за користењето на правата од 
здравственото осигурување на лицата упатени 
на лекување во странство (образец ИН-2) 

2407 Збирен полугодишен и годишен консолидарен 
биланс за приходите и расходите на СИЗ-ите за 
здравствено осигурување и здравство, по видови 
заедници (образец ЗС-5) 

2408 Полугодишен и годишен извештај за бројот на 
заедниците, по видовите на организирање, со 
вкупните приходи и расходи, со финансиските 
резултати на заедниците за здравствено осигуру-
вање и здравство (образец ЗС-6) 

2409 Збирен годишен извештај на посебни податоци 
од билансот на состојбата на СИЗ-овите за 
здравствено осигурување - по видови заедници 
(образец ЗС-7) 

25 СТАТИСТИКА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

2501 Полугодишен и годишен извештај за осигурени-
ците на здравствено, пензиско и инвалидско оси-
гурување (образец ОС-1) - месечно за работни-
ците во секторот на индивидуалното сопстве-
ништво (образец ОС-1а) 

2502 Полугодишен и годишен извештај за корисници-
те на правата врз основа на пензиското и инва-
лидското осигурување (образец QC-3) 

2503 Збирен полугодишен и годишен извештај - кон-
солидиран биланс за приходите и расходите на 
заедниците за пензиско и инвалидско осигурува-
ње (образец ОС-10) 

2504 Годишен извештај за усогласувањето на пензии-
те со движењето на номиналните лични доходи 
(образец ОС-4) 

2505 Годишен извештај за корисниците на пензии кои 
првпат го оствариле правото на пензија (образец 
ОС-6) 

2506 Годишен извештај за корисниците на пензии на 
кои им престанало правото на пензија (образец 
ОС-7) 

/ 
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2507 Годишен извештај за инвалидите на трудот со 
преостаната работна способност, за опасноста 
од настанување на инвалидност и за измената на 
работната способност (образец ОС-8) 

2508 Годишен извештај за поднесените барања за ос-
тварување на правата на осигурениците (обра-
зец ОС-9) 

2509 Збирен годишен биланс на состојбата на заедни-
ците за пензиско и инвалидско осигурување (об-
разец ОС-И) 

2510 Извештај за осигурениците (образец ОС-2) -
тригодишно, од 1987 година 

2511 Извештај за корисниците на правата од пензис-
кото и инвалидското осигурување (образец ОС-
-5) тригодишно, од 1987 година 

2512 Тримесечен извештај за текуштото усогласува-
ње на пензиите со движењето на номиналните 
лични доходи (образец ОС-4 - ТУ) 

26 СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА И НА СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА 

2601 Годишен извештај на организациите за пре-
тшколска воспитно-образовна работа (ПШВ) 

2602 Годишен извештај на домовите за ученици и на 
студентските домови (ШД) 

2603 Годишен извештај за корисниците на додаток на 
деца (ДД) 

2604 Годишен извештај за корисниците и формите на 
социјална заштита (СЗ-1) 

2605 Статистички извештај на домовите за сместува-
ње на децата лишени од родителско грижење 
(СЗ-20) двегодишно, од 1987 година (состојба во 
1986 година) 

2606 Извештај на организациите за згрижување на де-
цата и младината спречени во психичкиот и фи-
зичкиот развој (СЗ-ЗО) - двегодишно, од 1987 го-
дина (состојба во 1986 година) 

2607 Извештај на организациите за работа со воспит-
но запуштени деца и младина (ВЗ) - двегодиш-

. но, од 1987 година (состојба во 1986 година) 
2608 Извештај на организациите за професионална 

рехабилитациај (СЗ-40) - двегодишно од 1987 го-
дина (состојба во 1986 година) 

2609 Извештај на прифатилиштата за возрасни (СЗ-
-51) - двегодишно, од 1987 година (состојба во 
1986 година) 

2610 Извештај на организациите за сместување и 
згрижување на возрасни лица (СЗ-52) - двего-
дишно, од 1987 година (состојба во 1986 година) 

2611 Извештај на центрите за социјална работа (СЗ-
-61) - двегодишно, од 1987 година (состојба во 
1986 година) 

27 СТАТИСТИКА НА ПРАВОСУДСТВОТО 

2701 Истражување за полнолетните лица против кои 
е завршена постапката по кривична пријава и 
претходната постапка (СК-1) - собирање месеч-
но, обработка годишно 

2702 Истржаување за обвинетите полнолетни лица 
против кои кривичната постапка е правосилно 
завршена (СК-2) - собирање месечно, обработка 
годишно 

2703 Истражување за малолетните лица спрема кои 
постапката по кривичната пријава и подготви-
телната постапка е завршена (СК-3) - собирање 
месечно, обработка годишно 

2704 Истражување за малолетните лица спрема кои 
кривичната постапка пред советот е правосилно 
завршена (СК-4) - собирање месечно, обработка 
годишно 

2705 Истражување за одговорните лица против кои 
постапката по пријава за стопански престап е за-
вршена (СП-1) - собирање месечно, обработка 
годишно 

2706 Истражување за одговорните лица против кои 
постапката за стопански престап е правосилно 
завршена (СП-2) - собирање месечно, обработка 
годишно 

2707 Истражување за правните лица против кои по-
стапката по пријава за стопански престап е за-
вршена (СП-3) - собирање месечно, обработка 
годишно 

2708 Истражувања за правните лица против кои по-
f стапката за стопански престап е правосилно за-

вршена (СП-4) - собирање месечно, обработка 
годишно 

2709 Истражување за правосилно решените стопан-
ски престапи (СПС-11) - годишно 

2710 Пробно истражување за осудените полнолетни 
лица за кривични дела во стек (СК-2/СТ) - соби-
рање месечно, обработка годишно 

2711 Статистички извештај за предметите на истрага 
и за притворот (РС-истр.) - годишно 

2712 Статистички извештај за кривичните предмету 
на полнолетни лица во првостепената постпака 
(РС-к/1) - годишно 

2713 Статистички извештај за кривичните предмети 
на малолетниците во подготвителна постапка и 
во постапката пред советот за малолетници и за 
притворот на малолетници (РС-к/I Ml) - го-
дишно 

2714 Статистички извештај за кривичните предмети 
во второстепена постапка (РС-к/И) - годишно 

2715 Статистички извештај за кривичните предмети 
во постапка на трет степен (РС-к/Ш) - годишно 

2716 Статистички извештај за предметите на стопан-
ски престапи во првостепената постапка (ПС-
-пк/1) - годишно 

2717 Статистички извештај за предметите на стопан-
ски престапи во второстепената постапка (РС-
-пк/Н) - годишно 

2718 Статистички извештај за процесните предмети 
во првостепената постапка (РС-п/1) - годишно 

2719 Статистички извештај за земјишно - книжните 
предмети (РС-зк/1) - годишно 

2720 Статистички извештај за предметите на извршу-
вање (РС-и/1) - годишно 

2721 Статистички извештај за осгавинските и други 
вонпроцесни предмети во првостепената постап-
ка (РС-в/1) - годишно 

2722 Статистички извештај за управните спорови во 
првостепената постапка (РС-ус/1) - годишно 

2723 Статистички извештај за управносметковните 
спорови во првостепената постапка (PC УСС/1) 
- годишно 

2724 Статистички извештај за правосилно довршени-
те предмети на стечај (РС-ст/вр) - годишно 

2725 Статистички извештај за правосилно довршени-
те предмети на редовна ликвидација (РС-рл/1) -
годишно 

2726 Статистички извештај за процесните, управните, 
вонпроцесните и други предмети во второстепе-
ната постапка (РС-пв/И) - годишно 

2727 Статистички извештај за барањата за заштита 
на законитоста (РС-зз) - годишно 

2728 Статистички извештај за вонредните правни ле-
кови, освен за барањата за заштита на закони-
тоста (РС-впл) - годишно 

2729 Статиситчки извештај за покренатите граѓански 
спорови (РС-гс) - годишно 

2730 Статистички извештај за правосилно довршени-
те управни спорови (РС-ус/вр) - годишно 

2731 Статистички извештај за бројната состојба на 
кадрите во редовните судови и за судиите порот-
ници (РС-ос) - годишно 

2732 Статистички извештај за предметите на пре-
кршок во првостепената постапка (П/П) - го-
дишно 

2733 Статистички извештај за предметите на пре-
кршок во второстепената постапка (П/1) - го-
дишно 
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2734 Статистички извештај за лицата правосилно 
казнети за прекршоци (П/вр) - годишно 

2735 Статистички извештај за бројната состојба на 
кадрите на работи на прекршочната постапка и 
за судиите поротници (П/ос) - годишно 

2736 Статистички извештај за полнолетните лица во 
казнено-поправните установи (ИК-1) - годишно 

2737 Статистички извештај за малолетните лица во 
казнено-поправните и воспитно-поправните до-
мови (ИК-2) - годишно 

2738 Статистички извештај за бројната состојба на 
кадрите вработени во казнено-поправните уста-
нови и во воспитно-поправите домови (ИК-ос) -
годишно 

2739 Статиситчки извештај за споровите во самуп-
равните односи во првостепена постапка (СЗТ-1) 
- годишно 

2740 Статистички извештај за споровите во самоуп-
равните1 односи во второстепена постапка (СЗТ 
/II) - годишно 

2741 Статистички извештај за поднесените предлози 
за покренување на постапка кај судовите на 
здружен труд и за начинот на решавање на спо-
рот (СЗТ-вр) - годишно 

2742 Статистички извештај за судиите и останатите 
вработени работници во судовите на здружен 
труд (СЗТ-ос) - годишно 

28 СТАТИСТИЧКИ РЕГИСТРИ 

2801 Распоредување на организациите и заедниците 
по дејности и водење на единствен регистар на 
организациите и заедниците (образец РОЈ-1 и 
РОЈ-1а) - тековно 

2802 Годишен извештај за бројната состојба на корис-
ниците на општествени средства (БСК) 

2803 Воведување и водење на единствен регистар на 
територијалните единици 

2804 Промени на територијалните единици за статис-
тичкиот катастар - годишно 

29 НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ И РАЗВОЈНИ РАБОТИ 
ВО СТАТИСТИКАТА 

2901 Експериментален глобален структурен модел на 
југословенското стопанство 

2902 Истражување на обртните точки 
2903 Споредба на паритетите на внатрешната купов-

на моќ на валутите во рамките на проектот на 
Обединетите нации - Економската комисија за 
Европа 

2904 Споредба на паритетите на-внатрешна куповна 
моќ на валутите во рамките на проектот на СЕВ 

2905 Проект на доградба и интеграција на системот 
на стопанските биланси (општествените сметки) 

2906 Експериментална пресметка за изработка на in-
put-output табели за републиките и автономните 
покраини 

2907 Проект за интеграција на статистиката на инвес-
тициите 

2908 Проект за стандардизацијата на интервалите за 
дистрибуции според висината на личниот доход 
и вкупните приходи и расходи на домаќинствата 
и населението 

2909 Проект за изработка на методологија за пре-
сметка на индексот на индустриското производ-
ство за подрачјето на општината 

2910 Студија за користењето на регистарот на населе-
нието за статистиката на населението 

2911 Експериментално истражување за интеграцијата 
на информациите за родените и умрените во ви-
талната и здравствената статистика 

2912 Изучување на карактеристиките на населението 
и домаќинствата на земјоделските стопанства 

2913 Изработка на проектот на банката на податоци 
за населението и домаќинствата 

2914 Проект на датотеката на податоците за смртнос-
та на доенчињата 

2915 Проект на датотеката на податоците за умрени-
те од социјални болести 

2916 Проект за интеграцијата на информациите за на-
селението 

2917 Експериментални проекции на населението на 
СФРЈ, СР и САП до 2020 година 

2918 Анализа на виталните карактеристики за оддел-
ни кохорти население 

2919 Евалуација на податоците на статистичките ис-
тражувања во областа на населението 

2920 Проект за интеграцијата на податоците за насе-
лението со податоци од други области на систе-
мот на статистички истражувања од интерес за 
целата земја 

2921 Систематизација на дефинициите, класификаци-
ите, обележјата и другите индикатори за следе-
ње на природното и механичкото движење на 
населението во земјата и во странство 

2922 Методологија на статистичкото истражување за 
жртвата на кривично дело 

2923 Методологија на статистикото истражување за 
извршувањето на кривичните санкции 

2924 Проект на системот на статистиката на човеко-
вата средина 

2925 Истражување на односот на различните извори 
на податоци и системот за оценување за малите 
територии 

2926 Елементи за стандардизација и автоматизација 
на проектирањето и обрботката на извадоците 

2927 Оцена на конзистенцијата на извадоците во ста-
тистичкиот систем на СФРЈ (за СФРЈ, СР и 
САП) 

2928 Проект на стандардизацијата и автоматизација-
та на моделите на анализа на временските серии 

2929 Проекти на повеќекритериумското класифици-
рани на регионалните единици (посебно насел-
би) 

2930 Класификација на занимањата 
2931 Истражување на трошоците и користење на ре-

зултатите од статистичките истражувања 
2932 Проект за воведување на банка на податоци во 

статистиката 
2933 Проект за автоматизација на статистичкиот ин-

формационен систем 
2934 Развој и воведување на системот за влегување, 

контрола и корекција на податоците 
2935 Развој и воведување на системот на основните 

оператери 
2936 Развој и воведување на системот за презентација 

и публикување на податоците 
2937 Поврзување на системот за одделни фази на 

АОП во интегриран систем 
2938 Методологија за статистичко истражување на 

плановите за општонародна одбрана и на плано-
вите за развој на општонародната одбрана 

2939 Проект на методолошќо истражување за изра-
ботка на општа концепција и единствена основа 
на конзистентниот систем на нумерички подато-
ци на евиденцијата, пресметката на статистика-
та, планирањето и економската политика 

2940 Методолошко истражување на можноста за сле-
дење на приватните вложувања во општествени-
от сектор на стопанството 

2941 Класификација на друмските моторни и при-
клучни возила 

2942 Методологија на сатистичкото истражување за 
стекнување на кривични дела 

2943 Активности врз подготовките на пописот за 1991 
година 
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654. 
Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 

став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, 
објавува 

Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-
Д И Ј АЛ ИСТИЧК А ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
I. Изборот е одржан од 27 април до 26 јуни 1987 годи-

на во сите собранија на општините на територијата на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

На седницата на собранијата на општините присус-
твуваа 2,534 делегати од вкупно 3.788, а гласаа 2.533 деле-
гати, 

Кандидатот од Листата на кандидатите, 
Арбелски Апостол, доби вкупно 2.499 гласови. 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 34. 
II. Републичката изборна комисија на СР Македонија 

на седницата од 29 јуни 1987 година утврди дека, во смис-
ла на член 67 став 1 од Законот, за делегат во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ е избран Арбелски Апос-
тол, роден 1944 година, Македонец, член на Делегацијата 
на OK СКМ на Дебар и на ЦК СКМ. 

Бр. 251 
16 јули 1987 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар Претседател 
на Комисијата, на Комисијата, 

Мирко Мнхајловиќ, с. р. Марко Глигоровиќ, с. р. 

655. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, во врска 

со Вториот дел, поглавје X, точка 2. потточка 2.2. од Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 
1990 година и точка 21 потточка 21.3. од Резолуцијата за 
политиката на остварувањето на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1986 до 1990 во 1987 година, 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Собранието на СР Босна и Херцеговина, Со-
бранието на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, 
Собранието на СР Србија, Собранието на САП Војводина, 
Собранието на САП Косово, Саборот на СР Хрватска, Со-
бранието на СР Црна Гора, Стопанската комора на Југос-
лавија и Здружението на банките на Југославија, склучува-
ат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПО-
ЛИТИКАТА ЗА НАЈБРЗ РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

дека, во рамките на своите права и должности, ќе презема-
ат активности и мерки заради создавање на материјални и 
други услови за остварување на целите и задачите на по-
литиката за најбрз развој на САП Косово утврдени во Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 
1990 година. 

Член 2 
Собранието на СФРЈ, како учесник на овој општес-

твен договор, ќе пропише да се одложи враќањето ануите-
тите по кредитите дадени на организациите на здружен 
труд од САП Косово од средствата на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини, 
што втасуваат во периодот од 1987 до 1990 година, за пе-
риодот по 1990 година. Основните организации на 
здружен труд од стопанството на САН Косово што успеш-
но работат ќе и ги отплатуваат ануитетите на Здружена 
косовска банка, која тие средства повторно ќе ги репласи-
ра во стопанството на САН Косово за трајни обртни сред-
ства и за покритие на динарските обврски по странските 
кредити. 

Член 3 
Заради остварување на политиката за најбрз развој 

на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година, во 
согласност со определувањата дадени во Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и 
во Резолуцијата за политиката на остварувањето на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 
1990 во 1986 година, органите на федерацијата ќе ги презе-
мат, во рамките на своите права и должности, следниве 
посебни мерки: 

1) на организациите на здружен труд од САП Косово 
да им се обезбедат олесненија и ослободување од плаќање-
то царински и други давачки за увоз на опрема и резервни 
делови што не се произведуваат во земјата, за објекти во 
преработувачката индустрија, малото стопанство и земјо-
делството, во согласност со Општествениот план за развој 
на САП Косово за периодот од 1986 до 1990 година. 

2) во рамките на политиката за задолжување во 
странство, на органиизациите на здружен труд во САП 
Косово, под исти услови, да им се обезбеди приоритет во 
користењето на кредитите за увоз на опрема и резервни 
делови што не се произведуваат во земјата, за завршување 
и одржување на објектите во електростопанството и обое-
ната металургија, како и за реализација на приоритетните 
објекти утврдени во Општествениот план за развој на 
САП Косово за периодот од 1986 до 1990 година. 

Член 4 
Стопанската комора на Југославија и Здружението на 

банките на Југославија, како учесници на овој општествен 
договор, ќе им предложат на основните банки, во рамките 
на самоуправната спогодба предвидена со Законот за ос-
новите на банкарскиот и кредитниот систем, да му обезбе-
дат на стопанството на САП Косово, во периодот од 1986 
до 1990 година, секоја година најмалку 4 милијарди дина-
ри трајни обртни средства што му недостигаат, под усло-
вите под кои банките даваат кредити за приоритетни на-
мени. 

Член 5 
Учесниците на овој општествен договор му препора-

чуваат на Советот на гувернерите на Народната банка на 
Југославија, при донесувањето на финансискиот план на 
Народната банка на Југославија, секоја година во перио-
дот од 1986 до 1990 година да д се обезбедат олесненија на 
Народната банка на Косово, од делот на каматите и надо-
местите за користење на средствата од примарната емиси-
ја, а најмалку во процентот од 1985 година, со тоа што 
овие средства да бидат насочени за развој на стопанските 
дејности. 

Член 6 
Собранието на СФРЈ, како учесник на овој општес-

твен договор, во рамките на своите права и должности, 
при донесувањето на годишните плански акти ќе ја оцени 
положбата на стопанството на земјата во целост и на сто-
панството на САН Косово и економско-финансиската си-
туација на работните организации: Фероникл, ЖТО При-
штина, „Косово Б", Комбинатот „Трепча“ - металургија 
на цинк, Комбинатот „Трепча“ - металургија на олово, 
СИЗ за магистрални патишта, Хидросистемот „Радоњиќ", 
Регионалниот водовод „Батлава" и, врз основа на тоа, ќе 
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ја разгледа можноста да им се обезбедат кредити со по-
волна каматна стапка и начинот на покривање на тие ка-
мати до реалната вредност на наведените работни органи-
зации за намирување на делот од динарските обврски по 
странските кредити што ги користеле тие работни органи-
зации. 

Член 7 
Овој општествен договор се смета за склучен кога ќе 

го прифатат и потпишат овластените претставници на 
учесниците на овој општествен договор. 

Член 8 
Овој општествен договор се објавува во „Службен 

лист на СФРЈ“. 

За Собранието на СФРЈ, 
Драшко Поповиќ, с. р. 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Ферхад Коториќ, с. р. 

За Собранието на СР Македонија, 
Дургут Едиповски, с. р. 

За Собранието на СР Словенија, 
Франц Крижманчич, с. р. 

За Собранието на СР Србија, 
д-р Михајло Црнобрња, с. р. 

За Собранието на САП Војводина, 
м-р Живан Марел^ с. р. 

За Собранието на САП Косово, 
д-р Јован Богиќевиќ, с. р. 

За Саборот на СР Хрватска, 
Лука Брочило, с. р. 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Спасое Меденица, с. р. 

За Стопанската комора на 
Југославија, 

Милан Павиќ, с. р. 

За Здружението на банките на 
Југославија, 

Јован Јанковиќ, с. р. 

656. 
Врз основа на чл. 244 и 265 од Уставот на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија, Собранието на 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Словенија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Србија, Саборот на Со-
цијалистичка Република Хрватска, Собранието на Соција-
листичка Република Црна Гора, Собранието на Соција-
листичка Автономна Покраина Војводина и Собранието 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово (во ната-
мошниот текст: учесниците на Договорот) склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ 
НА ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОДАНОЧУВА-
ЊЕТО НА МЕНИЧНИТЕ КРЕДИТИ И ЗА ИЗДАВАЊЕ 
И ПУШТАЊЕ ВО ОП1ГЕК НА ЕДИНСТВЕНИ МЕНИЧ-

НИ БЛ АНКЕТИ 

Член 1 
Во Договорот за усогласување на основите на поли-

тиката на оданочувањето на меничните кредити и за изда-
вање и пуштање во оптек на единствени менични бланкети 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78), во член 3 точките 6) 
и 8) се менуваат и гласат: 

6) за меничниот кредит што го надминува износот од 
6,000.000 динари, посебниот данок на надоместите за услу-
ги претходно да се доплати според член 4 од овој договор 
на износ над 6,000.000 динари кај Службата на општестве-
ното книговодство, која таа доплата ќе ја потврди на ме-
ничниот бланкет пропишан за износ над 4,000.000 до 
6,000.000 динари и врз него ќе ја означи новата менична 
вредност за која меничниот бланкет важи по извршената 
доплата на данокот; 

8) за меничните кредити дадени во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на општествени прав-
ни лица, како и за меничните кредити дадени за изградба 
на станови или за купување на новоизградени станови од 
организации на здружен труд што ги градат за пазарот, 
посебниот данок на надоместите за услуги да се плаќа спо-
ред член 4 од овој договор со употреба на единствениот 
меничен бланкет определен за вредност од над 1,500.000 
до 2,000.000 динари, без оглед на височината на менични-
от кредит;" 

Член 2 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Учесниците на договорот се спогодија посебниот да-

нок на надоместите за услуги да се плаќа на меничните 
кредити, и тоа: 

На износот на меничниот кредит во динари Динари 

до 500.000 500 
над 500.000 до 1,000.000 1.000 

1,000.000 до 1,500.000 1.500 
1,500.000 до 2,000.000 2.000 
2,000.000 до 3,000.000 3.000 
3,000.000 до 4,000.000 4.000 
4,000.000 до 6,000.000 6.000 

и за секои започнати 500.000 
над 6,000.000 динари 500" 

Член 3 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Учесниците на договорот се спогодија да пропишат 

продажбата и замената односно повлекувањето на един-
ствените менични бланкети да и се довери на Службата на 
општественото книговодство, за што ќе склучат договор 
со Народната банка на Југославија, а во согласност со до-
говорот од член 5 на овој договор. 

Со договорот од став 1 на овој член ќе се предвиди 
Службата на општественото книговодство да може да им 
ги продава единствените менични бланкети само на орга-
низациите на здружен труд регистрирани за продажба на 
таксени и даночни вредносници, на кои, за вршење на тие 
работи, им припаѓа провизија во износ од 20% од номи-
налната вредност на купените менични бланкети." 

Член 4 
Во член 7 ставот 2 се менува и гласи: 
„Големината на единствениот меничен бланкет заед-

но со белиот раб е 245 mm со 90 mm". 

Член 5 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Учесниците на договорот се спогодија единствениот 

меничен бланкет да го има следниот изглед: 
1) текстот е печатен со црна боја, а тонот на секој 

апоен се разликува по посебна боја. 
Текстот се печати на јазиците на народите на Југосла-

вија; 
2) големината на ликот на единствениот меничен 

бланкет е 235 mm со 80 mm; 
3) на долниот меничен дел на единствениот меничен 

бланкет се отпечатени зборовите: „Издава Народната бан-
ка на Југославија“; 

4) на орнаментот на тонот во средината на менични-
от дел на единствениот меничен бланкет се наоѓа грбот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија; 
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5) во даночниот дел од единствениот меничен блан-
кет во средината на цртежот се наоѓа грбот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, над грбот е от-
печатен текстот: „Социјалистичка Федерална Републи-
ка Југославија“ на јазиците на народите на Југославија, а 
под грбот е отпечатен износот по кој односниот меничен 
бланкет му се продава на корисникот“. 

Член 6 
Учесниците на договорот се спогодија во рок од 3 ме-

сеци од денот на потпишувањето на овој договор да ги 
усогласат своите прописи со овој договор. 

Член 7 
Учесниците на договорот се спогодија единствените 

менични бланкети од овој договор да се пуштат во оптек 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во 
сила на прописот од член 6 на овој договор. 

Член 8 
Учесниците на договорот се спогодија меничните 

бланкети што се наоѓаат во оптек да важат до нивното по-
трошување, а најдоцна до 31 декември 1987 година. 

Член 9 
Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 

^
'ули 1987 година 
белград 

За Собранието на Босна и Херцегови-
на, 

Абрахам Мандиќ, с.р. 
заменик на републичкиот секретар за 
финансии на Собранието на СР Босна 

и Херцеговина 

За Собранието на СР Македонија, 
Методија Тошевски, с.р. 

член на Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Македонија и републички 

секретар за финансии 

За Собранието на СР Словенија, 
Руди Шепиќ, с.р. 

член на Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Словенија и републички сек-

ретар за финансии 

За Собранието на СР Србија, 
Милорад Шкрбиќ, с.р. 

член на Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Србија и републички секре-

тар за финансии 

За Саборот на СР Хрватска, 
Срѓан Клиска, с.р. 

член на Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска и републички секретар 

за финансии 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Бранимир Пајкови^, с.р. 

член на Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Црна Гора и републички сек-

ретар за финансии 

За Собранието на САП Војводина, 
Неделко Миниќ, с.р. 

претседател на Соборот на здружени-
от труд 

За Собранието на САП Косово, 
Гарип Хаџини, с.р. 

член на Извршниот совет на Собрани-
ето на САН Косово и покраински сек-

ретар за финансии 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА НОМЕН-
КЛАТУРАТА НА ПОШТЕНСКИТЕ, ТЕЛЕГРАФСКИТЕ 

И ТЕЛЕФОНСКИТЕ УСЛУГИ 
1. Општинскиот општествен правобранител на само-

управувањето во Сремска Митровица, како овластен 
предлагач, поведе постапка за оценување на законитоста 
на одредбата од став 2.5.1. на Номенклатурата на поштен-
ските, телеграфските и телефонските услуги („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 51/76), поради тоа што смета дека со 
тој став од Номенклатурата ПТТ организации се доведу-
ваат во поповолна положба во однос на корисниците на 
ПТТ услуги бидејќи средствата на име надомест за тие ус-
,луги без правен основ се преливаат во доходот на ПТТ ор-
ганизации. 

2. Со Номенклатурата на поштенските, телеграфски-
те и телефонските услуги се утврдени видовите поштен-
ски, телеграфски и телефонски услуги за кои се плаќа над- ч 
омест, а со оспорената одредба на оваа номенклатура е 
определено дека за дополнителна услуга се плаќа надо-
мест како посебно евидентирање и пресметка на дополни-
телното фактурирање на ПТТ услуги и во внатрешниот и 
во меѓународниот ПТТ сообраќај. 

3. Во одговорот на предлогот на овластениот предла- -
гач, Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони, во актот од 17 февруари 1987 година, наведе дека 
услугата што е предвидена со оспорениот став на Номен-
клатурата, ги доведува сите корисници во иста положба, 
бидејќи тој став не се однесува само на телефонските услу-
ги остварени од претплатнички телефон во автоматски, 
полуавтоматски и брз меѓународен сообраќај, кај кои 
претплатникот за извршената услуга автоматски се за-
должува на претплатничкиот број, туку се однесува и на 
другите услуги кај кои претплатникот не се задолжува ав-
томатски, туку на посебен начин, како што се: во поштен-
скиот сообраќај - услуги на прием на препорачани пратки, 
пакети и вредносни писма по предавателна книга; во те-
леграфскиот сообраќај - прием на телеграми по телефон 
или телепринтер од претплатникот и предавање на телег-
рами на шалтер по предаѕателна книга; во телефонскиот 
сообраќај - меѓумесни и меѓународни телефонски разгово-
ри во мануелниот сообраќај, меѓумесни телефонски разго-
вори во полуавтоматскиот сообраќај со дополнително 
воспоставување на врски, меѓународни разговори во полу-
автоматскиот сообраќај со подготовка на врски во поаѓа-
ње, меѓумесни телефонски покани и повикување на прет-
платникот во определено време (разбудување). Бидејќи 
наведените услуги не се однесуваат на сите корисници на 
ПТТ услуги, со Номенклатурата се предвидени услуги 
што се однесуваат на дополнителни работи и се плаќаат 
дополнително, а не се засметани во цената на основната 
услуга. 

4. Според одредбите на член 152 од Уставот на СФРЈ, 
со закон и со одлука на општинското собрание заснована 
врз закон, на организациите на здружен труд и на други 
самоуправни организации и заедници може да им се дове-
ри, во областа на нивната дејност, со свои акти да ги уре-
дуваат определените односи од поширок интерес. 

Со одредбите на член 5 од Законот за поштенските, 
телеграфските и телефонските услуги („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 24/74) е определено дека Номенклатурата на 
ПТТ услуги заеднички Ја утврдуваат ПТТ организации, по 
претходно прибавено мислење од Стопанската комора на 
Југославија. Според член 1 од Законот за здружување во 
Заедница на југословенските пошти, телеграфи и телефо-
ни („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78), работите и зада-
чите утврдени со тој закон, што се вршат во Заедницата, 
се работи од посебен општествен интерес, а со член 10 од 
ТОЈ закон е утврдено, помеѓу другото, ПТТ организации, 
во рамките на Заедницата, даја утврдуваат номенклатура-
та на ПТТ услуги. 

Врз основа на наведените уставни и законски одред-
би, според оцената на Уставниот суд на Југославија, Заед-
ницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони 
со закон е овластена да ја донесе Номенклатурата на по-
штенските, телеграфските и телефонските услуги. Со ос-
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перената одредба на оваа номенклатура, според оцената 
на Уставниот суд, не се повредени правата на корисници-
те на поштенско-телеграфски и телефонски услуги, биде-
јќи оспорените одредби се однесуваат на дополнителни 
услуги за кои се плаќа и посебен надомест. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 36 став 3 од 
Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седница-
та одржана на 6 мај 1987 година, донесе 

О д л у к а 
1. Се одбива предлогот на Општинскиот општествен 

правобранител на самоуправувањето во Сремска Митро-
в и ч да се утврди дека став 2.5.1. од Номенклатурата на 
поштенските, телеграфските и телефонските услуги е во 
спротивност со сојузен закон. 

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Судот Иван Франко и 
членови на Судот: Божидар Булатовиќ,' м-р Милован Бу-
заџиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Радко 
Мочивник, Јаким Спировски, Мустафа Сефо, Милосав 
Стиовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан 
Враниќи. 

У - бр. 326/86 
6 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 145 ОД 
ПРАВИЛНИКОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ЗАЕД-
НИЧКА СЛУЖБА НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ФАБРИКА ЗА ТЕРМОТЕХНИЧКИ УРЕДИ И МОНТА-
ЖА „ЦЕР“, ЧАЧАК, ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА 
САМОУПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО 
СТЕКНУВАЊЕТО И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДО-
ХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И ВО РАСПРЕДЕЛБАТА 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗАЕДНИЧ-
КА ПОТРОШУВАЧКА ОД 30 ЈАНУАРИ 1985 ГОДИНА 

1. По повод иницијативата на Георгина Брковиќ, од 
Чачак, Уставниот суд на Југославија со решението У-број 
213/86 од 15 октомври 1986 година поведе постапка за 
оценување на уставноста на член 145 од Правилникот на 
Работната заедница Заедничка служба на Работната орга-
низација Фабрика за термотехнички уреди и монтажа 
„ЦЕР“, Чачак, за основите и мерилата за самоуправно 
уредување на односите во стекнувањето и распоредување-
то на доходот и чистиот доход и во распределбата на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка од 
30 јануари 1985 година. 

2. Со член 145 став 1 од оспорениот правилник е про-
пишано дека работниците кои до заминувањето во пензија 
имале својство на работник во таа работна организација 
најмалку 10 години за жени односно 15 години за мажи 
стекнуваат право на испратнина, во зависност од години-
те на вкупниот пензиски стаж во износ на едномесечен ли-
чен доход за пензиски стаж од 15 до 20 години за мажи од-
носно од 10 до 15 години за жени итн. 

Според став 2 од тој член, по исклучок, ако работни-
кот замине во пензија пред навршени 15 односно 10 годи-
ни пензиски стаж, стекнува право на испратнина при зами-
нувањето во пензија во височина на едномесечниот чист 
личен доход. 

3. Според член 17 став 1 од Уставот на СФРЈ доходот 
на организацијата на здружен труд е резултат од трудот 
на работникот не само во таа организација, туку и од 
вкупниот општествен труд, а според член 19 став 2 од Ус-
тавот на СФРЈ, за вкупна лична и заедничка потрошувач-
ка работнициѓе распоредуваат дел од доходот сразмерен 
на нивниот придонес во остварувањето на доходот што го 

дале со својот труд и со вложување на општествени сред-
ства како минат труд на работниците. 

На тој начин, доходот на секоја организација на 
здружен труд, а во рамките на него и средствата за заед-
ничка потрошувачка, се резултат од текуштиот, живиот 
труд, но исто така и од минатиот труд на претходните ге-
нерации. Оттука придонесот на работникот за зголемува-
ње на доходот на организацијата на здружен труд не е 
содржан само во придонесот што го дал во таа организа-
ција, туку тој се состои и во целокупниот негов минат 
труд, без оглед на тоа дали тој е остварен во една или во 
повеќе организации на здружен труд. 

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, раз-
личното вреднување на работниот стаж ги доведува во не-
рамноправна положба работниците при остварувањето на 
нивните права по основ на минат труд, па и при утврдува-
њето на нивните права на испратнина при заминувањето 
во пензија. 

Со оспорените одредби на Правилникот е пропиша-
но дека право на испратнина имаат само работниците кои 
до денот на заминувањето во пензија оствариле определен 
број години на работен стаж во таа работна заедница, без 
оглед на нивниот вкупен работен стаж, а по исклучок и ра-
ботниците што не го исполнуваат овој услов, но тогаш во 
помал износ, па со тоа, всушност, различно е вреднуван 
работниот стаж на работникот остварен во таа работна за-
едница од работниот стаж остварен во други организации 
и заедници, што, според оцената на Уставниот суд на Ју-
гославија, не е во согласност со Уставот на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 36 став 2 од 
Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седница-
та одржана на 6 мај 1987 година, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинуваат одредбите на член 145 од Правилни-

кот на Работната заедница Заедничка служба на Работната 
организација Фабрика за термотехнички уреди и монтажа 
„ЦЕР“, Чачак, за основите и мерилата за самоуправно 
уредување на односите во стекнувањето и распоредување-
то на доходот и чистиот доход и во распределбата на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка од 
30 јануари 1985 година. 

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“ и на начинот на кој е објавен оспорениот правил-
ник на Работната заедница Заедничка служба на Работна-
та организација Фабрика за термотехнички уреди и мон-
тажа „ЦЕР“, Чачак. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Судот Иван Франко и 
членови на Судот: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бу-
заџиќ, |Д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Радко 
Мочивник, Јаким Спировски, Мустафа Сефо, Милосав 
Стиовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан 
Враниќи. 

У-бр. 213/86 
6 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основни-

те на системот на државната управа и за Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управата („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
За помошник на директорот на Сојузниот хидромете-

оролошки завод се назначува Милорад Ристиќ, досегашен 
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советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен 
совет. 

С. п. п. бр. 582 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за финансии Марко Радифковиќ, со 30 јуни 1987 
година, поради истекот на времето на кое е назначен. 

На именованиот сообразно со член 390 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата му преста-
нува работниот однос поради заминување во пензија со 30 
јуни 1987 година. 

С. п. п. бр. 658 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува Станко Чолак од должноста помошник 

на сојузниот секртар за внатрешни работи, поради зами-
нување во пензија. 

На имнуваниот му престанува работниот однос со 31 
јули 1987 година. 

С. п. п. бр. 673 
2 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува Марко Милашин од должноста амбаса-

дор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи со 
30 јуни 1987 година, поради заминување во пензија. 

На именуваниот, сообразно со член 390 од Законот за 
основите на државната управа и за Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на управата, му престанува работ-
ниот однос заради заминување во пензија со 30 јуни 1987 
голине. 

С. п. п. бр. 674 
2 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на државната управа и за Сојузни-
от извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/86), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗА-

ВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
За директор во Сојузниот завод за општествено пла-

нирање се назначува Златко Гргиќ, советник во Извршни-
от совет на Саборот на СР Хрватска. 

С. п. п. бр. 675 
2 јули 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

638. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за начинот на пресметување, зголемување, на-
малување и користење на општествено призна-
тите репродукциони потреби 1129 

639. Одлука за височината на менувачката провизи-
ја ИЗО 

640. Правилник за југословенскиот стандард за 
алат И32 

641. Правилник за југословенскиот стандард за 
прибор за гасно заварување и режење И 31 

642. Правилник за југословенските стандарди за ви-
сокоградба 7 1131 

643. Правилник за југословенските стандарди за ла-
бораториски садови и прибор од стакло 1131 

644. Правилник за југословенските стандарди за 
стакло П32 

645. Правилник за југословенските стандарди за ^ ^ 

646. Правилник за југословенските стандарди за 
изолирани проводници и кабли 1133 

647. Правилник за југословенските стандарди за ре-
гулациони вентили 1133 

648. Правилник за југословенскиот стандард за ни-
кел и легури од никел 1134 

649. Наредба за задолжително атестирање на хид-
роизолациони материјали импрегнирани со 
битумен и на битуменски ленти 1134 
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650. Наредба за измена на Наредбата за ставаше на 
границата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија спрема Републица Итали-
ја под постојанен ветеринарски надзор и за 
спроведување на одделни мерки во граничните 
општини заради спречување на внесување и 
ширење на заразните болести лигавка и шап - 1136 

651. Наредба за измена на -Наредбата за за-
должителна хомологација на возила во поглед 
на вградувањето на светлосни и светлосно-
-сигнални уреди 1136 

652. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
начинот и роковите за испраќање, полагање и 
пренос на девизи на сметките на Народната 
банка на Југославија остварени со откуп на 
ефективни странски пари, чекови, кредитни 
писма и со продажба на бензински бонови 1136 

653. Решение за единствениот статистички стан-
дард-Номенклатура на статистички 4 ис-
тражувања од интерес за целата земја 1137 

654. Резултат од дополнителниот избор за еден де-
легат во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија од Социјалистичка Република Македо-
нија 1146 

Страна 

655. Општествен договор за посебните мерки за ос-
тварување на политиката за најбрз развој на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово 
во периодот од 1986 до 1990 година -- 1146 

656. Договор за измени на Договорот за усогласу-
вање на основите на политиката на оданочува-
њето на меничните кредити и за издавање и 
пуштање во оптек на единствени менични 
бланкети 1147 

Одлука за оценување на законитоста на Номенкла-
турата на поштенските, телеграфските и теле-
фонските услуги : 1148 

Одлука за оценување на уставноста на член 145 од 
Правилникот на Работната заедница Заеднич-
ка служба на Работната организација Фабрика 
за термотехнички уреди и монтажи „ЦЕР“ Ча-
нак, за основите и мерилата за самоуправно 
уредување на односите во стекнувањето и рас-
поредувањето на доходот и на чистиот доход и 
во распределбата на средствата за лични дохо-
ди и заедничка потрошувачка од 30 јануари 
1985 година 1149 

Назначувања и разрешувања 1149 
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