
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
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БЕЛГРАД 

ГОД. XXXI 

Цена на овој број е 24 динари. -
Претплатата за 1975. година изнесува 
420 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: централа 650-155: Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

26. 

Врз основа на член 285 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 11 ст. 1 и 2 од Законот за 
статистичките истражувања од интерес за целата 
земја, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 26 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОГРАМА НА СТАТИСТИЧ-
КИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛА-

ТА ЗЕМЈА ЗА 1975 ГОДИНА 
1. Се донесува Програма на статистичките ис-

тражувања од интерес за целата земја за 1975 го-
дина, која содржи статистички истражувања што 
не се опфатени со Програмата на статистичките 
истражувања од интерес за целата земја за перио-
дот од 1973 до 1977 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/73), како и измени и дополненија на стати-
стичките истражувања опфатени со таа програма. 

2. Статистичките истражувања од Програмата 
на статистичките истражувања од интерес за цела-
та земја за периодот од 1973 до 1977 година, содр-
жани во одделите: Статистика на населението под 
редниот број 8 само во поглед на пописот да земјо-
делските стопанства, Статистика на цените — под 
редните броеви 19 и 21; Статистика на инвестициите 
и на основните средства — под редниот број 11; 
Статистика на образованието — под редниот број 14 
и Статистика на културата и уметноста — под ред-
ниот број 22, чие спроведување е предвидено во 1975 
година, се одлагаат за 1976 година. 

3. Статистичките истражувања, предвидени со 
Програмата на статистичките истражувања од инте-
рес за целата земја за периодот од 1973 до 1977 го-
дина, содржани во одделите: Статистика на стопан-
ските биланси — под редните броеви 2, 6, 8, 14, 18 
и 25; Статистика на буџетите и на општествените 
фондови - под редните броеви 1, 3, 13, 29, 30 и 31; 
Статистика на инвестициите и на основните сред-
ства — под редните броеви 3 и 4 и Судската стати-
стика под редниот број 24 нема да се спроведат. 

4. Спроведувањето на статистичките истражу-
вања од точка 1 на оваа одлука и на статистичките 
истражувања што според Одлуката за донесување 
Програма на статистичките истражувања од инте-. 
рес за целата земја за периодот од 1973 до 1977 го-
дина се вршат во 1975 година, ќе се вршат според 
тие програми. 

5. Програмата на статистичките истражувања 
од1 интерес за целата земја за 1975 година е отпеча-
тена кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФ,РЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 109 
26 декември 1974 година 

Белград 

Претседател , 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, с. р. 

27. 

Врз основа на член 397 став 3 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА ПРОДАЖБАТА НА ЦАРИНСКИТЕ СТОКИ И 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ 

I СО ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ СТОКИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на продажбата на 

царинските стоки и за распоредот на средст-
вата добиени со продажбата на тие стоки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/73 и 13/74) во член 
21 запирката и текстот по зборовите: во „Службен 
лист на С.ФРЈ" се бришат. 

Член. 2 , . 
Овој правилник влегува во сила осмиот деџ од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 3-12653/1 
26 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовиќ, с. р, 
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28. ' 

Врз основа' на член 14 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата . земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73), во врска со 
одредбата на редниот број 12 на одделот Градежно-

. -комунална статистика од Програмата за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја за 
периодот од 1973 до 1977 година, што е составен дел 
на Одлуката за донесување Програма на статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја за 
периодот од 1873 до 1977 година (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр.. 13/73), директорот на Сојузниот завод 
за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИС-
ТРАЖУВАЊЕ - КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА 
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗГРАДБАТА СО 

СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИ ' 

" 1. Статистичкото истражување Контрола на 
квалитетот на годишниот извештај за изградбата 

,со средства на граѓани, ќе се спроведе од 17 ја-
нуари до 28.февруари 1975 година. 
п 2; Со истражувањето од точка 1 на ова реше-
ние, ќе се присоберат податоци за: бројот на об-
јектите, локацијата, намената, бројот на становите 
во изградба и бројот на завршените станови. 

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение 
ќе се спроведе според упатствата и на обрасците, 
што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика, 
во соработка со републичките и покраинските 
заводи; 

4. Во спроведувањето на истражувањето од точ-
ка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод 
за статистика/републичките и покраинските заводи 
за статистика. 

5. Податоците присобрани со истражувањето од 
точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за 
статистички цели. 

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". ' 

Бр. 0601-6429 
27 декември 1974 година 

Белград 

Директор 
- на Сојузниот завод за 

статистика, 
Ибрахим Латифиќ, с. р. 

29. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите (,,Службен лист на СФРЈ'\ бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува ,. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СТАКЛЕ-

НИ ШИШИЊА ЗА ПИВО 

1. Се донесува југословенскиот стандард: 
Стаклени шишиња, Шишиња за 

ниво од 0,5 литар, (Евро-шишиња) - ЈХЈЅ В.Е6.020 
2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
март 1975 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: ' 

Стаклени шишиња.« Шишиња за 
п и в 0 ' - - j u s В.Е6.020 
,донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на производството на стаклена и метал-
на амбалажа („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/62). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи на 28 февруари 1975 
година. 

Бр. 25-6712/1 
28 октомври. 1974 година 

Белград . 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизациј а, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

30. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЦИ, 
НАВРТКИ И СЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПОЈУ-

ВАЊЕ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Вијци и навртки за општа приме-
на. Технички услови за изработка и 
испорака - - - - - - . - JUS М.В1.021 

Вијци со пропишани особини. 
Технички услови за изработка и ис-
порака - - - - - - - JUS М.В1.023 

Вијци за дрво. Технички услови 
за изработка и испорака - — — . JUS М.В 1.024 

Навртки со пропишани особини. 
Технички услови за изработка и ис-
порака - - - - - - - - JUS М.В1.028 

Вијци, навртки и слични елемен-
ти за спојување. Технички услови за 
прифаќање 'при испорака — - — JUS М.В1.030 

2. Југословенските стандарди од точка81 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југос-
ловенскиот завод за стандардизација, што е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 

1 март 1975 година. 
4. Престануваат да важат следните југословен-

ски стандарди: 
Технички прописи за изработка и 

испорака на вијци и навртки за оп-
шта примена - - - - - - - JUS М.В1.021' 

Технички прописи за изработка и 
испорака на вијци и навртки од по-
висок квалитет - - - - - JUS М.В1.023 

Технички прописи за изработка и 
испорака на вијци за дрво — - — JUS М.В1.024 
донесени со Решението за-југословенските стандар-
ди за вијци („Службен лист на СФРЈ", бр; 45/64). 
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5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 28 февруари 
1975 година. 

Бр. 12-6711/1 
28 октомври 1974 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

31. 

Врз основа на ,член 15 став l' од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: . ' 

Цементи: 
— Начин на пакување, испорака, 

сместување, земање мостри и дока-
жување на квалитетот на цемент — 

— Методи за испитување на це-
менти произведени врз база на порт-
ланд-клинкер — — — 

— Определување на - топлотата 
на хидратацијата на цемент со мето-
да на термос-шише — 

— Определување на топлотата 
на хидратацијата на портлаид-це-
мент и на цемент со додатоци со ме-
тода на растворување — — — — 

Технички услови за "изработка 
на асфалтни бетони — ^ 

Топлотна техника во високоградбата: 
— Димензионирање и вреднува-

ње на изолациите на греењето и ла-
дењето — — - — — — — — 

— Вентилациони биланс на стан 
— Испитување на греј ни тела — 
— Бекманов термометар —. — 
— Рамни термометри за машини 
— Термопарови — — — — — 
Азбест-цементни производи: 
— Азбест-цементни несиметрич-

ни ребрести плочи, мерки, услови на 
квалитетот, методи на. испитување, 
означување и услови за испорака — 

— Цевки за надворешна кана-
лизација, мерки, услови на' квалите-
тот, методи за испитување, означува-
ње/ и услови за испорака 

2. Југословен,ските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските -стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
март 1975 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Технички услови за изработка на 
асфалтни бетони — - — - — JUS U.E4.014 
донесен ср Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/64); 

Портла.нд-цементи. Земање мо-
стри и методи на хемиското испиту-
вање - - - - - - - JUS В.С8.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/66). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 28 февруари 
1975 година. 

Бр. 17-6709/1 
28, октомври 1974 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

JUS В.С1.012 

— JUS В.С8.020 

- - JUS В.С8.027 

JUS В.С8.028 

— JUS U.E4.014 

JUS U.J5.070 
JUS U.J5.100 
JUS U.J5.110 
JUS U.J5.128 
JUS U.J5.138 
JUS U.J5.148 

JUS B.C4.024 

— - JUS B.C4.061 

32. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР 

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Бакар дезоксидиран со фосфор JUS C.D1.010 
Пирометалуршки рафиниран ба-

кар - - - - - - - JUS C.D1.011 
Спојување цевки од бакар и ба-

карни легури со лемење ' - - - - JUS C.D2.321 
Методи за испитување на хемискиот состав на 

бакар и бакарни легури: 
"— Волуметриско" определување 

на калај во легури на бакар (метода 
со калиум јодид) — — — — — JUS С.А1.189 

— Фотометриско определување 
на арсен во бакар и легури на бакар JUS С.А1.190Ј 

— ,Волуметриско определување 
на алуминиум како., легирачки еле-
мент во легури на бакар — ^— — JUS С.А1.191 

— Волуметриско определување 
на олово — - — - - — — — 

—. Спектрофотометриско опреде-
лување на манган — 

— Фотометриско определување 
на- никел во легури на бакар — — 

— Земање и приготвување мостри 
за анализа на рафиниран бакар — JUS С.А1.195 

— Фотометриско определување 
на арсен во бакар и бакарни легури 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е со-
ставен, дол на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од, точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на I 
април 1975 година. 

Бр. 05-6704/1 
28 октомври 1974 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

JUS С.А1.192 

- JUS С.А1.193 

JUS С.А1.194 

JUS С.А1.196 



ПРОГРАМА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА 1975 ГОДИНА 

Статистика 
нието . 

на населе-

1 Пробно истражување за 
анкетата за фертилитетот 
и планирањето на семеј-
ството во 1976 година 

I. НОВИ ИСТРАЖУВАЊА 

Податоци за жената во фертилниот период Граѓани 
и за нејзиниот маж (години " на староста, избрани 
образование, брачна историја, работна ис- во мостра 
торија и сл.), податоци за секое родено и 31.03 
умрено дете, прекината бременост, примена 
на средства за спречување на бременост, 
за планирање на семејството и др. 

Статистички органи 
Изработка Спроведување 
на методоло-
л о ги ја и обрас-
ци, обработка 
на пробниот 
материјал 

,на пробно ис-
тражување 

- - - 30.06 

2 Пробно истражување за 
- анкетата за социјалните 

аспекти на смртноста на 
доенчињата во 1976 година 

Статистика на стопански-
те биланси 

Месечен извештај за ис-
платата на намалени 11 
минимални лични доходи 
за КДС кај кои е отежа-
ната исплатата на лични-
те доходи (ЛД) 

Статистичко истражување на умрените Граѓани 
Статистички органи 

проширено со новото прашање „Тежина на 
детето при раѓањето", и неколку прашања 
што се редовно содржани во статистиката 
За истражувањето на родените 

Изработка Спроведување 
матичари, на методоло- на пробно ис-
лекари и легија и обрас- тражува1Бе 
здравствени ч цм, обработ- . . . 
установи, лица ка на пробниот 
овластени за материјал 
утврдување на 
смрт и лица 
кои вршеле 
увид 
31.03 

Број на ОЗТ и број на работниците што Филијала 
примаат номалени и минимални лични до- на СОК 
ходи поради загуби и други причини 07. МЕС 

- 30.06 

СОК 
Директивен! Собирање, 
и методолошки подготовка на 
работи, печа- обработка на, 
тење на об- ; прашалници, 
расци, контрола инструктажа и 
и изработка на обработка 
сумари за, ' . . 
СФРЈ 

11. МЕС. 



4 Месечен извештај за са- Број на ОЗТ и број на вработените во по- Филијала 
шарањето, присилното по- стапка на санација, на присилно порамну- на СОК 
рамнуваше и стечајот по- ваше и стечај ' . . 10. МЕС. 
ради неликвидност (СПС) 

5 Месечен извештај за бло- . Судски одлуки, акцептни налози, неизвр- филијала 
када на. жиро-сметки (Л) шени обврски — износ и број на налозите, на СОК' 

број на вработените . 06, МЕС. 

6 Месечен извештај за сле- Број на ОЗТ и број на вработените и из- Филијала 
дење на постапката на нос на непокриената загуба според ЗС" од на СОК 
санација кај ОЗТ што по претходната година ' , ' 15. "МЕС, 

^ завршните сметки прет- " ' 
ход ната година имале не-
скриена загуба (ПОГ) 

7 Пресметка на задолжи« Просечна ,вредност на залихите, задолжи^ ООЗТ и ОЗТ 
телните трајни обртни телно^ниво на трајните обртни средства, 28.02 
средства (TQC) — годиш« / недоволни трајни, обратни средства - или 
но, кон завршна сметка средства над задолжителното ниво и сл. 
(ООЗТ и ОЗТ) 

8 Годишен биланс на со-
стојбата (завршна сметка) 
на претпријатијата во 
странство 

Деловни средства, обртни, основни и дру- ООЗТ и ОЗТ 
ги неделовни средства. Извори на' еред- 31.05 
ства: трајни извори, кредити, 'доверители 
и друг^ пасива (по гранки, области вку-п-
но за сите- области, по држави и основачи) 

СОК 

СОК , 

СОК 

СОК 

СОК 

Директивни 
,и методолошки 
работи, печа-
теше на об-
расци, контрола 
и изработка на 
сумари за 
СФРЈ. 

Присобираше, х х х 20. МЕС. 
подготовка на 
обработка, об-
работка ' на ' 
прашалници, 
инструктажа и 
обработка 

Директивен 
и методолошки 
работи, печа-
теше на об-
расци, контрола 
и изработка на 
сумари за, 
СФРЈ 

Присобираше, х х х 16. МЕС. 
подготовка на 
обработка, об-
работка на 
прашалници, 
инструктажа и ' 
обработка 

Присобираше, х х х 20. МЕС. 
подготовка на 
обработка, об-
работка на 
праша лници, 
инструктажа и 
обработка ' 

Директивен 
и методолошки 
работи, печ:а-
теше на об-

, расци, контрола 
и изработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Присобираше, х х х 15.04^ 
подготовка на 
обработка. об-
работка на 
прашалници. 
иН^труктажа и 
обра.ботка -

Директивни 
и методолошки 
работи, контро-
трола и обра-
ботка на сума-
рна за СФРЈ 

Директивни 
и методолошки 
рабати, контро-
ла и израб,отка 
на сумари за 
СФРЈ 

Присобираше, - х х 01.07 
подготовка на« 
обработка, об-
работка на 
прашалницН, 
ииструктажа и 
обработка 



9 Годишен биланс на успе-
хот (завршна сметка) т 
етретпрш'атијата шо стран-
ство 

10 Деловни резултати во те-
кот на годината (перио-
дична пресметка триме-
сечно, полугодишно и де^ 
ветмесечно) ООЗТ што 
вршат општествена деј-
ност 

Утврдувале на добивката, распределба на ООЗТ и ОЗТ 
добивката, покритие на загубата и сл, (по 31М 
гранки, области, шкуто за сите области, 
по држави и основачи) 

,Утврдување на' доходот привремена рас- ООЗТ што вр-
преаелба на доводот, загуба, структура на шах - општествен 
доводот, исплатени лични доходи, одбраа на дејност 
ни книговодствени податоци (по подгрупи, 20.04 
групи, гранки и области) 20,07 

20.10 

сок 
Директивен Присобираше, 
и методолошки подготовка на , 
работи, контро- обработка, об-
ла и израоотка 
на сумари за 
СФРЈ 

раоотка на 
прашалници, " 
инструктажа и. 
обработка . 

СОК 
Днрективни Присобирање. 

01.07 

и методолошки подготовка на 
работи, контро- обработка. об-
да и изработка работка на 
на сумари за прашалници, 
СФРЈ и инструктажа 

10.06 
л 0.09 
10.12 

11 Годишен биланс на со-
стојбата (завршна сметка) 
на ООЗТ кои вршат оп-
штествена дејност 

12 Годишен биланс на успе-
хот (завршна сметка) на 
ООЗТ што вршат опште-
ствена дејност 

Статистика џџ тштт^ 
јата и занаетчиството 

13 Пробно истражување за 
искористување на капа-
китете " во целата инду-
стрија 

Позиција на активата и на пасивата со ООЗТ што 
споредбени податоци од претходната и те- вршат опште^ 
кобната година за синтетичките конта на ствени дејности 
Основниот контен план за организациите 28,02 
на здружениот труд 

Утврдување и распределба на доходот, до- ООЗТ што 
бивка-загуба и покритие на загубата, по- вршат опште-
себни податоци за просечно користените ствени дејности 
основни и обртни средства, за просечниот 28.02 
број на вработените и сл. 

СОК 
Директиви?! ^ Присобирале, 
-ц методолошки подготовка на 
работи, контро- -"обработка, об-
ла и изработка работка на 
на сумари за прашалници, 
СФРЈ инструктажа и 

обработка ' ' 
СОК 

Директивни Присобирана, 
и методолошки подготовка на 
работи, контро- обработка, , 
ла и изработка работка на 
на сумари за правилници, 
СФРЈ ч инструктажа тг 

обработка 

Статистички органи 

30.04 

Основни машини, нивни капацитети и ко- Организации Изработка на ј Печатење на 
ристенов, вработен переонал и вредност на на здружениот сумари за 
опремата по фази на производството, пот- труд во индус- СФРЈ 
рошени часови за работа и др. тријата и осно-

вни организа-
ции на здру-
жениот т.руд од 
индустриската 
дејност во ор-
ганизациите на 
здружениот 
труд надвор од 
индустријата 

30.04 

- х х 01.12 
обрасци и упат^ 
ства, присоби-

р а н а и обработ-
ка на податоци 



Земјоделска статистика 

14 Извештај за трошоците 
на производството на зем-
јоделски производи (ГХО-
-72а и б) 

Статистички органи 
Директни трошоци на материјали и услу-
ги, амортизација, лични доходи, општи 
трошоци, и вредност на производството за 
пченица, пченка, шеќерна репа, сончоглед, 
компир, оризова арпа, памук, конопово 
стебло, соја и слива пожегача (сува и све-' 
жа), гоени јуниња, гоени свињи, гоени ов-
ци, гоени пилиња (бројлери) и кравјо мле-
ко 

Организации 
на здружениот ' 
труд во 
земјодел-
ството, основни 
организации 
на здружениот 
труд на земјо-
делска дејност, 
во организа-
циите на здру-
жениот труд 
надвор од зем-
јоделството и 
земјоделски 
задржи 
31.03 

Изработка на 
методологија и 
упатства и об-
работка на 
110Дачѓоци, 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства, ажурира- ' 
ње на адресар^ 
и подготовка на 
под^товд за об-
работка 

Статистика на водосто-
панството 

15 Годишен извештај за ко-
ристење на води и зашти-

- та на водите од Загадува-
ње (ВОД-1) 

Градежно-комунална ста-
тистика 

16 Контрола на квалитетот 
на Годишниот извештај 
за изградба во приват-. 
,ниот сектор во 1975 годи-
на (К. Град. На) 

17 Извештај за распределба 
на станови и кредити за 
стааоѕи (Р.СТ.-1) . проб-
но истражување 

Статистички органи 
Искористување и употреба на води спо- Организации Изработка ма 
ред изворите за снабдување и начинот на на здружениот методологија и 
употреба, отпадни води, пречистување на 'груд во индус- изработка на 
отпадните води, уреди и трошоци за одр-. триј ата и ру- сумари за 
жување' на уредите Царството СФРЈ 

02.04 

Број на опфатени објекти, локација, го-
лемина на објекти, намена, вредност на 
работите, број и површина на стан и др. 

Податоци за вработените што поднеле ба-
рање за доделување стан или кредит, што 
добиле решение за стан или на кои им е 
одобрен кредит-, за занимањето на вработе-
ните, стручната подготовка, работниот 
стаж, големината на' добиениот стан и др. 

Собранија на 
општини и ан-
кетирани 
сопственици 
од одбрани 
кругови 
28.02 

Организации 
на здружениот 
труд во 
стопанството 
и организации 
на здружениот 
труд и работни 
заедници во 
вонстопански 
дејности 
30.04 ' 

Статистички органи 
Подготовка на 
обработка и 
обработка на 
прашалници 

Печатење на об-
расци, присоби-
рана на пода-
тоци, контрола 
и ,шифрирање 
на обрасци 

х Статистички органи 
'Обработка на Печатење на об-
пбДаТОЦи 

- X х 10,05 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства, изработка 
на адресари, 
присобирање и 
обработка на 
податоци 

- х х 30.06 

30.09 

расци, присоби-
рале 'на подато-
ци, контрола, 
пренесувања на 
податоци на 
дзчтчени кар-
тички односно 
ленти 

15.11 



Статистика на 
вата трговија 

надвореш-

18 Тековно истражување врз 
'основа на. пријавата за 
склучени работи ,на извоз 
и увоз — обработка ме-
сечно 

Народна банка' на Југославија 
Податоци зе. склучениот извоз и увоз на Извозници и Директиви^! и 
стоки по номенклатура, 
лута и др. 

гранки земди, ва.- увозници при 1 методолошки 
давање пријави работи, кон-
за склучени, ра- трола и изра-
боти за извоз и 
увоз до надлеж-
ното седиште на 
девизната до-
кументарна 
контрола, на 
наводните 
банки на репуб-
ликите и народ-
ните банки на 
автономните 
покраини 

ботка -на су-
мари за СФРЈ 

Контрола на 
пријави на се-
дишта за девиз-
на документар-
на контрол.а на 
народните бан-
ки на републи-
ките и на на-
родните банки 

. на автономните 
покраини 

25. МЕС. 

Статистика на угостител-
ството и туризмот . 

19 Анкета за странските ту-
ристи (ТУ-13) 

Податоци за странските туристи: држав-
јанство, занимање, години на живот, начин 
на патување, мотиви на доаѓање, видови 
користени сообраќајни средства, должина 
на престојот; податоци за потрошувачката 
на странски туристи и за' структурата на, 
потрошувачката; забелешки и сугестии на 
странските турист^ во врска со угостител-
ските и други услуги 

Статистички органи 

Случајно од-
брани странски 
туристи во 
одбрани објекти 
за сместување, 
јули — август 

Изработка на 
методологија, 
превод И; печа-
тење на обрасци 
на 6 странски 
јазици; обра-
ботка на дуп-
чени картички 
или магнетни 
ленти 

Печатење на 
упатства, обука 
на инструктори 
и анкетари, 
присобирана, ' 
контрола и ши-
фрирање на 
прашалнишд, 
пренесување ћа 
картички или ' 
магнетни ленти 

30.01 
1876. 

Статистички органи 

20 Анкета за странскиот из-
летнички туризам (ТУ-16) 

Податоци за странските излетници: држав- Случајно од- Изработка на 
јаиство, мотиви на доаѓање, потрошувачка брани посети - методологија 

; тели на одбра- и сумари за 
ни гранични СФРЈ 
премини - ' , 
Во сезоната: 
јули-август 
Надвор од сезо-
ната септември' ' 
-октомври 

Печатење на 
обрасци, кодекс 
и п р а т е -
ници: Обу-
ка на инструк-
тори и" анкета -
ри; обработка 
на подароци 

28.02. 
1976. 



Статистика на цените 

21 Полугодишно истражува-
ње на паритетот на дома-
шните цени и на цените 
на светскиот пазар (ПЦ-1) 

Статистички органи 
Домашни цени на производителите, увозни, Организации Подготовка на Печатење на 
и извозни цени и други цени на светскиот на здружениот обработка и обрасци и при-
пазар за најмалку околу 
и земјоделски производи 

200 индустриски труд во индус- обработка на 
триј ата, земјо- податоците 
деливото, над-
ворешната тр-

. говија и бан-
ките 
22.02 
20.07 

собирање на 
прашалници 

15.05 
15.11 

22 Тримесечен , извештај 
каматните стапки 

за Каматни стапки на кредити . и депозити, 
што банките ги договараат со корисници-
те . на кредити и со депонентите на сред-
ства 

Банки 
03,01 
03.04 
03.07 
03.10 

Народна банка на Југославија 
Изработка на 
упатства об-
расци, присо-
бирана и обра-
ботка на пода-
тоци 

- - х 10.01 
10.04 
10.07 
10.10 

23 Пробно истражување за 
цените на градежните об-
јекти и на опремата (Ц-
-16) — тримесечно 

Цени на градежните објекти по видот на 
објектите и работите и ,на опремата по ви-
дот на опремата 

Статистички органи 
Стопански ко- Печатење на 
мори (постојна обрасци, присо-
документаци- бирање и обра-
ќа) одбрани ор- ботка на цода-
ганизации на 
здружениот тоци , 
труд на изве-
дувачи на ра- % ' 
боти, произво-
дители и увоз-
ници на . 
опрема 

30.03 
20.06 
30.09 
31.22 

Сатистика на буџетите и 
општествените фондови 

24 Тримесечен извештај за 
приходите и користењето 
на средствата на буџетите 
на општествено-политич-
ките заедници (Б) 

Приходи по -изворите и користење на сред- Органи на 
ствата на. буџетите по основни намени — општествено-
за општа, заедничка и друга потрошувачка -политичките 

заедници или 
филијали на 
СОК 
15.04 
15.07 
15.10 

СОК 
Директивни и Присобирана 

методолошки на податоци, 
работи, контро- подготвување 
ла на податоци на обработка, 
и изработка на обработка на 
сумари за прашалници, 
СФРЈ инстоуктажа I 

обработка 

X X X 30.04 
30.07 
30.11 



23 Тримесечен извештај за 
приходите и. користењето 
на средствата на самоу-
правните интересни заед-
ници и на фондовите на 
општествено - политичките 
заедници во де.јноста на 
образованието и воспиту-
вањето, културата, наука-
та. здравственото осигу-
рување, на пензиското и 
инвалидското осигурува-

л е , на детскиот додаток,, 
непосредната детска заш-
тита, вработувањето и чзо 
други, општествени дејно-
сти 1Ф) 

26 Бруто-биланс на остваре-
ните и распоредените 
средства на бпштествено-
-податичката заедница за 
1974 година^ (ББ-ОПЗ), 
кон завршна сметка на 
буџетот 

СОК 
Структура на приходите и расходите, со- Органи на оп- Директиви^ и Присобирана на х 
столба, распоред и користење на средствата штествено по- ^методолошки податоци, под- ! 

по намени , - литичките за- работи, контро- готовка на об-
, едници и само- ла на податоци работка, оора-
' "управните ин- и изработка на ботка на пра-

тересни заедни- сумари за 
ци СФРЈ 
1504 
15.07 
15.10 

шалници,.. -ин-1 

структажа и об-
работка 

СОК 
Вкупни приходи што ги вовела ОПЗ и Органи на оп-4 Директивни и 
други средства со кои располага ОПЗ и штествено-по- методолошки 
распределба на остварените средства од литичките 
буџетот на ОПЗ. фондовите на ОПЗ, од- заедници 
носно посебните сметки ^со кои располага 31.03 до 10.05 
ОПЗ или нејзините органи на управата, и ' 
отстапени приходи, на самоуправните ин- . 
терески заедници, односно на други ОПЗ 

05.05 
05.08 
05,11 

Присобирана на х , 
податоци, под-

работи, чконтро^ готовка на оо-
ла на податоци работка, обра-
и изработка на ботка на пра-
сумари за шалници, ин-
СФРЈ структажа и об-

работка 

25.07 

27 Годишен биланс на сред-
ствата (на завршните 
сметки) на самоуправните 
интересни заедници (само-
управни интересни заед-

' ници во областа на кул-
турата, физичката култу-
ра, науката и другите са-
моуправни интересни зае-
дници за "кои не е пропи-
шан потребе.н4 образец) 
ЗСИЗ-1 — годишно 

28 Тримесечна спецификаци-
ја на обврските на опште-
ствено-политичките заед-
ници и на нивните органи 

СОК 
Пренесени средства од претходната година, Органи на,. Директивни и Присобирана на х 
остварени средства според -начинот на управувањето методолошки податоци, под-, 
формирање и сектори, непосредни расходи на самоуправ- работи, контро- готовка на об-
и употребени средства - ната интересна ла на податоци работка, оора-

I . заедница и изработка на ботка на пра-
30.03 до 10.95 сумари за шалници. ин-

СФРЈ структажа и об-
работка 

Приказ на втасаните а ненамирени обвр- ОПЗ и нивни 
ски на општествено-политичките заедници органи 
и на нивните органи 10. МЕС. , 

' СОК 
Директивни и Присобирана 
методолошки на податоци, 
работи, контро- подготовка на 
ла на податоци обработка и об-
и изработка на работка 
сумаои за 
СФРЈ 

20.07 

х х 20. МЕС. 



29 Годишен биланс (завршна 
сметка) на средствата на 
заедниците на пензиското 
и инвалидското осигуру-
вање и на сојузите на 
заедниците 

30 Годишен биланс (завршна 
. сметка) на средствата на 
заедниците на здравстве-
ното осигурување и на со-
јузот на заедниците 

31 Статистика на парите и 
кредитите 

Тековно истражување за 
девизниот прилив и од-
лив — обработка месечно 

32 Извршување на девиз-
ниот биланс — обработка 
месечно 

СОК 
Пренесени средства, прилив по видови, Органи на Контрола и Инструктажа, 
расходи по извори и состојба на средства" управата, на обработка на присобирана и 
та на крајот на годината самоуправната - сумари, дирек- обработка на 

интересна тивни и методо- податоци 
заедница лошки работи 
31.03 до 10.05 

СОК 
Пренесени средства, прилив по видови, Органи на Контрола и Инструктаз::а, 
расходи по извори и состојба на средства" управувањето обработка на присобирана 
та на крајот од годината на самоуправ- сумари, дирек- и обработка нѕ 

ната интересна тивни и методо- податоци 
заедница лошки работи 
31.03 до 10.05 

Народна банка на Југославија 
Додатоци за приливот и одливот на деви- Овластување Директивни 
зите, по стоковни, нестоковни, финанси- на банката врз и методолошки 
ски трансакции, по земјите, валутите и основа на кни- ^работи и !обра-
основите говодствени ботка на пода-4 

белези, дневно тоци 

а Народна банка на Југославија 
Податоци според шемата на девизниот би- Народна банка Директивни 
лане во платниот промет со странство на Југославија и методолошки 
/ — девизно работи и обра-

одделение ботка на пода-
, 30. МЕС. тоци 

X X X 20.07 

20.07 

- - х 25. МЕС. 

- х 30. МЕС. 

33 Месечен извештај за при-
мените кредити од стран-
ство и за дадените креди-
ти на странство 

34 Месечен извештај за пре-
сметаните разлики по из-
воз и увоз 

Народна банка на Југославија 
Користење, отплата и состојба на долгот во Народни банки Директивни 
економските односи со странство на републиките и 1 методолошки 

и народни бант работи, контро-
ки на автоном- ла и обработка 

- ните покраини на податоци, 
.30. МЕС. изработка на 

сумари 

Народна банка на Југославија 
Вредност на извезените стоки, франко гра- Народни банки Директивни 
ница и фоб лука, фактура, вредност во на републиките и методолошки 
валута и динари, податоци за странскиот и народни бан- работи, -контро- ^ 
купувач ' - . ки на автоном- ла и обработка 

ните покр,аини на дупчени и 
25. МЕС. верифицирани 

картички 

х х 45 дена . по 
истекот на 
месецот 

х 35 дена по 
истекот на 
месецот 



135 Тримесечен извештај за 
примањата' и издавањата, 
должењата и побарува-
њата на домашните орга-
низации на здружениот 
труд во меѓународното 
работење во областа на 
транспортот и услужната 
дејност 

Статистика на здравството 

36 Годишен извештај за со-
стојбата на загаденоста и 

. мерките 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 

Народна банка на Југославија 

Организационо - територи-
јални рамки на стати-
стичките истражувања 

37 Тековно истражување за 
воведување и водење на 
автоматизиран регистар 
на организационите ста-
тистички единици 

Примања и издавања, прилив и одлив на Организации на Директивни 
девизи, состојба на должењата и побару- здружениот и методолошки 
Бањата во странство за потребите на пла- труд регистри работи, контро- , 
тниот биланс рани за вршење ла и обработка 

- х 31.05 
31.08 
30.11 
31.05 

меѓународен 
транспорт и 
услужни деј-
ности 
30.04 
31.07 
30.10 
31.03 

на сумарни 
прегледи 

Извори и причини на загадување, број на 
извршени прегледи, степен на загаденоста, 
вид и количина, на штетни материи, после-
дици од загаденоста и видот на преземе-
ните мерки по медиум (воздух, вода, зем-
јиште) 

Органи на 
управата 
надлежни за 
работи на са-
нитарна ин-
спекција, здрав-
ствени и други 
организации нѕР 
здружениот 
труд кои во 
рамките на сво-
јата дејност се 
занимаваат со 
проблеми за 
заштита на 
човековата сре-
дина до крајот 
на јануари за 
претходната 
година 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на Изработка на 
збирен изве-
штај за СФРЈ 
по републи-
ките и автоном-
ните покраини 

сумарен извеш-
тај за репуб-
ликата и авто-
номната покра-
ина 

IX за прет-
ходната 
година 

Организации на здружениот труд и други Организации 
организации, ООЗТ, единици во состав на на здружениот работи 
ООЗТ, населба, улица и .број, ОЗТ, оппгги- труд и ООЗТ 
на, дејност, жиро-сметка кај СОК итн. во стопанството 

и орга-
низации на 
здружениот 
труд и работни 
заедници во 
вонстопански 
дејности, сто-

Статистички органи 
Методолошки Печатење на 

обрасци, вове-
дување и воде-
ње на регистар 
на ленти (кар-
тички) 



лански судови 
и други органи 
кај кои се во-
дат посебни ре-
гистри, држав-
ни органи итн. 
При воведува-
њето на регист-
ри, при запи-
шување 
во регистарот, 
односно непо-
средно при из-
вршената изме-
на на органи-
зацијата 

II. ИСТРАЖУВАЊА ШТО СЕ СПРОВЕДУВААТ ВО ПОВЕЌЕГОДИШНИ ИНТЕРВАЛИ, А СПРОВЕДУВАЊЕТО СЕ ВРШИ ВО 
Статистика на општестве-
ното самоуправување 

3 Извештај на самоуправ-
ната интересна заедница 
(СИЗ-1) — двегодишно од 
1973 година 

4 Извештај за именување 
на директорите на ООЗТ, 
на организациите на здру-
жениот труд и организа-
циите во општествените 
дејности (Дир-1 и 2) — 
двегодишно од 1973 го-
дина 

1975 ГОДИНА1) 

15.06 

7 Состав и дејност на со-
бранијата на општините 
(ОС-1) четиригодишно од 
1975 година 

9 Извештај за самоуправу-
вањето на работните луѓе 
во основните организации 
на здружениот труд и во 
организациите на здруже-
ниот труд во стопанството 

Податоци ,за соборите, комисиите, совети-
те, месните заедници, собирите на избира-
чите и работниците, референдуми1^ и оп-
штите собири и работата на тие институ-
ции. Облици на здружувањето, општестве-
ното договарање и самоуправното спогоду-
вање на нивото на општините и др. 

Статистички органи 
Собранија на Изработка на Печатење на об- -
општините методологија и расци, собирање 
15.05 изработка на и обработка, на 

сумари за ' податоци ^ 
СФРЈ 

01.10 

Начин на избор, основа за избор и време Организации 
на кое се избираат членовите на работнич- на здружениот методологија 
ките' совети И кол виталните извршни рр- труд во стопан- изработка на 
гани. Некои карактеристики на членовите ството ' сумапи за 
на работнички совети, колегијални извр- 31.04 СФРЈ 
шии органи и индивидуални деловни ор-

Статистички органи 
Изработка на Печатење на об- х .х х. 

и расни, собирање 
и обработка на 
податоци 

15.11 

1973 д о 1 Д г о д ! ^ бр^ПЈШ)ааТ Н 3 р е Д 1 1 и т е броеви од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 



ѓДУ-16,' 17 и 18) - двего-
дишно од година 

гани. -Активност на органите на управува-
њето на ООЗТ и организациите на здру-
жениот труд. Делокруг и начин на одлу-' 
чување на,органите на управувањето; одго-
ворност на членовите на органите на уп-
равувањето. Самоуправа! спогодби за здру-
жување во организација на здружениот, 
труд. Меѓусебни односи на работниците во 
здружениот труд, Одлучување на работ-
ниците на собири, со референдум и други 
форми на лично изјаснување. Самоуправ-
.на работничка контрола и други контроли. 
Општествени договори и самоуправни спо-
годби и други прашања 

10 Извештај за ,самоуправу-
вање на работните луѓе 

- во организациите на здру-
жениот труд на опште-
ствените дејности (основ-
ани и средни училишта, 
високи школи, научни, 
култур-но-просветни и у-
метничко-забавни устано-
ви, здравствени и соци-
јални установи, социјално 
осигурување, осигурател-
ни организации, банки и 
др.) — двегодишно од 1975 
година 

Статистика на трудот 

15 Извештај на организа-
циите на здружениот труд 
за вработениот персонал 
во општествениот ' сектор 
(РАД-10) - двогодишно 
од 1973 година 

Начин на избор, основа за избор и време 
на кое се избираат членовите на работни-
чки совети и колегијалните извршни орга-
ни. Некои карактеристики на членовите 
на работнички совети, колегијални изврш- општествените 
ни органи и индивидуални деловни ор- дејности 
гани. Активност на органите на управу- 31.04 
вањето на ООЗТ и организации на здру-
жениот труд. Делокруг' и начин на одлу-
чувањето на органите на управувањето, 
одговорност на членовите на органите на 
управувањето. Самоуправни спогодби за 
здружување во организација на здруже-
ниот труд. Меѓусебни односи на работни-
ците во здружениот труд. Одлучување на 
работниците на собири, со референдум и 
со други форми на лично изјаснување. Са- , 
моуправна работничка контрола и други 
контроли. Општествени договори и само-
управни спогодби и други прашања. 

Статистички органи 
Организации Изработка на Печатење на об- х х х 15.11 
на здружениот методологија и расци, собирање 
труд и работни изработка на и обработка на 
заедници во сумари за податоци 

СФРЈ 

Број на вработените според полот, школ-
ската подготовка, квалификациите '(обра-
зование и ^подготовка) видот на работниот 
однос и смените; флуктуација на ,приправ-
ниците спрема школската подготовка; број 
на вработените младинци спрема полот; 
структура на годишниот фонд на работно-
то време на вработените и број. на врабо-
тените на кои се однесува фондот-на ра-
ботното време; стручно оспособување на 
работниците во организациите на здруже-
ниот труд и потрошени средства за струч-
но оспособување; нето лични примања 
спрема квалификациите, со соодветен број 
вработени за 19̂ 74 година. 

Организации 
на здружениот податоци 
труд и ООЗТ 
во стопанство-
то; организации 
на здружениот 
труд и работни 
заедници во 
вонстопан-
ските дејности 
и државни 
органи 
01.02 

статистички органи 
Обработка на Печатење на 15.10 

обрасци, соби-
рање на подато-
ци, контрола и 
шифрирање на 
обрасци, пре-
несување на 
податоци на 
картички, од-
носно ленти 



16 Извештај за стипендиј ан-
ти, за корисници на кре-. 
дити за студирање и за 
лица со платено студиско 
отсуство (РАД-10 А) -
двегодишно од 1973 го-
дина 

I 

Статистика на стопански-
те биланси 

26 Извештај за репродукцио-
ната потрошувачка; зали-
хите. набавката и про-

, дажбата на ,стоките (ПВ-
-11) —двогодишно од 1973 
година 

27 Извештај за организа-
циите на здружениот труд 
за испораките -по репуб-
ликите и автономните по-
краини (ПБ-11а) — две-
годишно од 1973 година 

31 Меѓусебни односи на сто-
панските дејности на Ју-
гославија (основна три1-
-аи!ри1, табела) — за 1972 
година — двогодишно 

32 Меѓусебни односи на сто-
панските дејности на Ју-
гославија (увоз по дејно-
стите на намената и по-
теклото)— за 1972 година 
-г двегодишно 

33 Експериментални произ-
водствени и увозни трчи1-.-
-аи1;ри1; табели во посто -

' јани цени за 1970 година 

Организации 
на здружениот 
труд и ООЗТ 
во с т р а н -
ството, орга-
низации на 
здружениот 
труд и работни 
заедници во 
вонстопански 
дејности и др-
жавни органи 
01.02 

1976. 

1976. 

15.11 

15.11 

15.12 



34 Производствени и увозни 
1при1-аи1ри1; табели во по-
стојани цени — д овогоди-
шно од 1975 година 

15.12 

36 Анкета за деловно-тех-
ничката соработка и ко-
операции ата во стопанст-
вото — пробно истражу-
вање 

Статистички органи 
Предмет на договорот, податоци за партне-
рот содоговарачот, гранка на дејноста, 
вредност на, годишниот промет според до-
говорот, извоз-увоз по основ на коопера-

ција и др. Се опфаќаат партнери — ^ д о -
говарачи во земјата и во странство 

Организации Изработка на 
на здружениот сумари за 
труд во стоп.ан- СФРЈ 
ството 
01.10 

Печатење на об-
расци, собира-
ње и ,обработка 
на податоци 

- X X 15.12 

Статистика на индустри-
јата п занаетчиството 

13 Попис на дејностите што 
се вршат со самостојна 
лична работа со средства 
за работа во сопственост 
на граѓаните — јануари 
1975 година 

Број на дуќаните, дејност, податоци за соп- Индивидуал-
ствениците и вработениот персонал, пода- ните занаетчии, податоци 
тоци за вокалот, финансиско работење, по- угостители, тр-
говски машини, машински ^капацитети, говци, превоз-
потрошувачка на електрична енергија и ници и собра-
др. низата на 

општините 
Состојба 
31 1974 

Статистички органи 
Обработка на Печатење на об-

расци и упат-
ства, собирање 
и контрола на 
прашалници, 
пренесување на 
податоци на 
картички од-
носно ленти 

01.12 

Статистика на , шумар-
ството 

10 Попис на шумските со-
обраќајници (ШУМ-62) -
петгодишно од 1975 го-
дина 

Градежно-комунална ста-
тистика 

11 Извештај за механизаци-
јата и созниот парк во 
градежништвото (Град-14) 
— тригодишно од 1975 го-
дина 

Статистички органи 
Шумски патишта, шумски железници што Организаци- Изработка на 
ги изградиле организациите во обласна на ите на здруже- методологија 
шумарството и другите сообраќајници од ниот труд во изработка на 
јавно значење што се користат во шумар- областа на шу- сумари за 
ството за извоз на дрво од шумите марството и СФРЈ 

собранијата на 
општините 
октомври 
1975 год. 

Печатење на 
и обрасци и упат-

ства. собирање 
, и обработка на 

податоци 

Статистички органи 

Број на градежните машини и возила Организа- Изработка па 
спрема видовите, капацитет, искористува- ции на здру- сумари, за 
ње на капацитетот, сила на моторите, жениот труд од СФРЈ 
Исти податоци и за енергетските машини градежната 
и мотори у дејност и ре-

жиските групи 
30.04 

Печатење на об-
расци, собира-
ње, обработка 
и контрола на 
обрасци 

к х 20.12 

- х х 30.07 



Статистика на сообраќа-
јот и врските 

38 Интензитет на сообраќа-
јот на меѓународните па-
тишта на СФРЈ во 1975 
,година (БСП-Г, 2 и 3) -
петгодишно од 1975 го-
дина 

Статистика на внатреш-
ната трговија 

8 Извештај за капацитети-
те на продажбата во тр-
говијата на мало (Трг-41) 
— двегодишно Од 1973 го-
дина 
Статистика на образова-
нието 

9 Индивидуално следење на 
" учениците во завршните 

класови, односно на завр-
шните испити во средните 
училишта - годишно 

11 Извештај за целодневниот 
(продолжен) престој на 
децата во основните учи-
лишта — годишно 

Обем и структура на прометот на возила 
на оддел.ни делници на' меѓународните па-
тишта. Број возила по видови (велосипеди, 
мотоцикли, патнички автомобили, камионе-
ти, 'камиони со и без приколки^ трактори 
со полуприколки, автобуси, трактори со 
приколки, специјални возила и др.). 

Статистички. органи 
Организа- Из,работка на Обработка ,на 
ции н а ? д р у - - методологија, -податоци'!'и'кни-
жениот труд за печатење на трола, на рабр-
патишта — 5 обрасци и упат- тата ца броја-
дена по завр- ства, контрола чите 
шеното броење, на бројачите и 
за секој ден на публикување 
броењето по на . резултатите 
календарот на 
броењето (14 
пати за една 
година) 

Делј?и-
ци на 
секој 
пат 
посебно 

30.04 
1976 

Место и вид на училиште, отсек-струка, на- Сите 
сока, пол, возраст, престојувалиште, годи- средни 
на, место (општина СР-САП) на! завршува" училишта 
ње на основното училиште, година на за- 30.06 и 
пишување во прв клас на ,средно училиш- 30.09 
те, успех на завршниот испит во завршниот 
клас, повторување на класов во текот 
на школовувањ.ето, , ^о средното учи-
лиште, промена на училиштето, про-
должување на натамошното школу-
вање, примање на стипендија, место на 
живеење, занимање, положба во занима-
њето и училишна подготовка на .родрггел.и-
те, дали родителите на ученикот се на 
привремена работа во странство, народ-
ност на ученикот . 

Во текстот на содржината по зборовите: Сите 
,,и наставници што учествуваат само во . це- основни 
лодневниот престој" се додава нова рече- з/чи лифта 
ница, која. гласи: „Стручно образование - 30.06 
квалификација на издржувачот, полн 
износ на пропишаната месечна уплата по 
еден ученик, ученици според 'партиципа-
ција на заедницата — на фондот за не-
посредна детска заштита и ученици спо-
ред вработеноста ,на родителите". Послед-
ната реченица' на досегашниот текст одзбо-
рот: „квалификација" до крајот се брише 

Статистички органи 
Обработка на Печатење на об- - х х 30.11 
податоците расци, собира-

ње; визуелна 
контрола и ши-
фрирање на об -
расците, прене-
сување на по-
датоците на 
картички од-
носно на ленти 

Статистички органи 
Изработка, на Печатење на об-
сумари за раеци, собира,-
СФРЈ ц,е, подготовка 

на обработката 
и обработка но 
податоците 

30.10 



Статистика на културата 
и уметноста 

17 Извештај на национални-
те високошколска специ-
јализирани и народни би-
блиотеки (БИБ-1) - - три-
годишно од 1975 година 

18 Извештај на музеите, га-
лериите и збирките (КУ-4 
и КУ-5) — тригодишно од 
1975 година 

10 Извештај на домовите на 
културата (ДК-1) - три-
годишно од 1975 година 

20 Извештај на основните 
организации за физичка 
култура (ФК-1, 2 и Ѕ ) -
тригодишно од 1975 го-
дина 

Библиотеки по видот, организациониот 
состав, начинот на работењето и годината 
на основањето; дали има читалница и број 
на седиштата во читалницата. дали има 
детско одделение и број на книгите и бро-
шурите во детското одделение; дали има 
подвижна книжница, обработен, фонд на 
библиотеката, книжниот фонд според ви-
дот, некнижениот фонд според видот, ПРИ-
поен на книжниот фонд, расудуваниот 
фонд на библиотеката, корисници и кори-
стење на документите на библиотечниот 
фонд вон од библиотеката; зачленети прет^ 
штетници, корисници во библиотеката, пер-
сонал на библиотеката; приходи остварени 
од членарина, расходи за набавка на кни-
ги, весници и списанија 

-Музеи, галерии, самостојни збирки спрема 
видот и годината на основаното, инвентара 
ски и изложени предмети според збирките, 
инвентарски предмети, број на посетители. 
Дејност на музејот-изложбата, предавања, 
симпозиуми, посетители, простории на му-
зејот; дали музејот има фонотека, диско-
тека, архиварии; персонал на музејот, при-
ходи и расходи 

Број на домовите на културата, јазик на 
кој домот на културата ја врши својата 
дејност, институции во состав на домот на 
кутурата. видови дејности на домот на 
културата, посетители според видовите на 
дејности, гостувања што ги организирал 
домот на културата во аранжман-со други 
културно-уметнички организации, остваре-
ни вкупни приходи, трошоци ма работење-
то и доход, вкупен износ на инвестициите; 
кадри 

Број на основните организации за физичка 
култура, вкупна членови, активни членови 
спрема гранките на физичката култура, 
спрема полот и социо-економсќите обележ-
ја, функционери и стручни кадри, натпре-
вари, приходи и расходи на основните ор-
ганизации 

Сите библи-
отеки 
15.02 , 

Статистички органи 
Изработка на Печатење на оо-
сумари за 
СФРЈ 

расци,. собира-
ње, подготовка 
на обработка и 
обработка на , 
податоци 

- X X 31.05 

Статистички органи 
Сите музеи, 
галерии и 
збирки 
15.02 

Изработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработка и 
обработка на 
податоци 

Статистички органи 
Сите основни 
организации 
за физичка 
култура 
28.02 . 

Изработка на 
сумари за 
СФРЈ 

20.05 

Статистички органи 
Сите домови на Изработка на Печатење об-
културата ' сумари за расци, собира-
10.09 СФРЈ . ње, подготовка 

на обработка и 
обработка на 
податоци 

х х 16.12 

Печатење об-
. расци, собира-
ње, подготовка 
на обработка и 
обработка на 
податоци 

х х 30.05 



Статистички органи 
21 Извештај на организа-

циите на здружениот труд 
што на граѓаните им да-
ваат услуги во областа на 
физичката култура — 
тригодишно од 1975 го-
дина 

Место и вид на организациите на. здру-
жениот труд (спортски центри, домоћи 
на физичката култура, стадиони, базени за 
пливање и др.) што даваат услуги во об-
ласта на спортот, рекреацијата и физичко-
то вежбање; број на ОЗТ; број на корис-
ниците според полот, број на пасивните и 
активните корисници спрема полот, обла-
стите на спортот и видовите на рекреаци-
јата; бројот на вработените работници, од тоа 28.02 
стручњаци за физичка култура (проширу-
вање во однос на првобитниот предлог се 
дава врз основа на консултирањето на 
претставник на Југословенскиот завод за 
физичка култура и медицина на спортот) 

Сите органи^ Изработка на 
задин на здру- сумари за 
жениот труд СФРЈ 
што му даваат 
на граѓанството 
услуги во 
областа на 
физичката 
култура 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработка и 
обработка на 
податоци 

х х 20.09 

Статистика на општестве-
ната заштита на децата и 
младината и социјална 
заштита 

8 Извештај на установите 
за сместување на деца 
лишени од родителски 
грижи (СЗ-20) - двего-
дишно од 1973 година 

9. Извештај на установите 
за згрижување на потеш-
ки инвалидни деца (СЗ-
гЗО) — двегодишно од 1973 
година 

% 

10 Извештај на установите 
за професионална реха-
билитација (СЗ-40) — две-
годишно од 1973 година 

11 Извешта-ј на прифатили-
шта за возрасни (СЗ-51) 
- двегодишно од 1973 го-
дина 

12 Извештај -на установите 
за сместување и згрижу-
вање на возрасни лица 
(СЗ-52) - двегодишно од 
1973 година 



13 Извештај на центарот за 
,социјална работа (СЗ-61) 
— двегодишно од 1973 го-
дина 

Судска статистика 

56 Статистички лист за су-
дија поротник, односно 
Лоротниќ (ССП-12) - со-
стојба на 31 12. 1974 — 
петгодишно 

Вид на суддг, пол, возраст, народност, 
школска подготовка, занимање, траење на 
мандатот; број на избирачите; број на по-
кани, број на изостаноци 

Судот надле,-
жен за водење методологија, 
на постапката печатење на 
31 12 1974 
година 

Статистички органи 
Разработка. на Печатење об-

расци, собира-
ње, подготовка 

обработени та- на обработка ;и 
бели, обработка обработка јна,, 
на податоци податоци 

х х - 01.12 

III. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ИСТРАЖУВАЊАТА , ШТО СЕ СПРОВЕДУВААТ СЕКОЈА ГОДИНА1), 

Статистика на трудот 
Месечен извештај за вра-
ботениот персонал и лич-
ните доходи во. опште-
ствениот сектор (РАД-1) 

По зборовите: „завршната сметка" се дода-
ваат, зборовите: „исплати I за работа подолга 
од полно работно време;", а по зборовите: 
„личните доходи" се додаваат зборовите: 
,,и бројот на вработените на кои се одне^ 
суваат податоци -за нето личниот дохо,д за 
работа подолга од полното работно време'" 

Организа-
циите на здру-
жениот труд и 
ООЗТ во сто-
панството; 
организациите 
на здружениот 
труд, работните 
заедници во 
вонстопански-
те дејности и 

2 Полугодишен извештај ц 
вработениот персонал . и 
личните доходи во опште-
ствениот сектор. Март и 
септември секоја година 

, (РАД-1) 

1) Редните броеви на истражувањата се однесуваат 
ШЗ до 197? година (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73,). 

органи одбра-, 
ни со мостра . 
15. МЕС сто-

. панство 
05. МЕС вон-
егопански деј-
ности 

Организа-
циите на здру-
жениот труд и 
ООЗТ во сто-
панството; ор-
ганизации на 
здружениот 
труд и работ-
ните зае-дници 
во вонстопан-

' ските дејности 
и државните 
органи 

на редните броеви од Програмата ка статистичките истражувања од интерес за целата земја за период од 



Статистика на стопански-
те биланси 

1 Месечен извештај за рас-
членетиот промет на жи-
ро-сметките и сметките 
на издвоените средства за 
заедничка потрошувачка 
(Р-1) 

16 Комплексен годишен из-
вештај на организациите 
на здружениот труд 
од вонстопанска дејност 
(КГИ-02) 

Структура на примањата (наплатена ре-
ализација и др.) и издавања (за материјал, 
услуги и трговски стоки; лични доходи; 
инвестиции и др.) за ОЗТ, буџетите и ор-
ганите на самоуправните интересни заед-
ници, општествените организации и сред-
ствата за заедничка потрошувачка на ОЗТ 
,и органите на управата 

Филијалата 
СОК 
10. МЕС. 

15.04 31.07 

Статистика на индустри-
јата и занаетчиството 

2 Тримесечни прогнози на 
индустриските претприја-
тија (Инд-50) 

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

8 Годишен извештај за ка-
пацитетите и користењето 
на електронските сметач-
ки машини (АОД-1) 

,Се брише зборот: „инвестиции," 

Се бришат зборовите: „за контролата на 
квалитетот на производите," 

Статистички органи 
Печатење на Печатење об-
номенклатура расци, собира-
и обработка на ње, контрола и 
податоците пренесување на 

податоци на . 
картички, одно-
сно ленти 

Статистички органи 
Изработка на Печатење об 
сумари за 
СФРЈ 

расци, собира-
ње и контрола 
на податоците 

Земјоделска статистика 
23 Годишен извештај за за-

штитата од штетното деј-
с т в о на водите и уредува-

њето на водотеците 
(ВОД73) 
- ' - - Ј-

24: Годишен извештај за си-
стемите за наводнување 
(ВОД-4) 

Се дополнува со податоците за водостопан- Водостопан-
ските објекти, машините и возниот парк и ,ските работни 
за надоместоците за услужните водостопан- организации 
ски дејности " 

Се дополнува со податоците за трошоците 
на одржувањето на системите и за надоме-
стите за наводнување -

Изработка на 
методологија1 и 
сумари за 
СФРЈ 

Изработка на 
методологија и 
сумари за 
СФРЈ 

Печатење об-
расци и упат-
ства и обработ-
ка на подато-
ците 

Печатење об-
расци - и упат-
ства и обработ-
ка на подато-
ците 

Ѕ0.04 

30.04 



Статистика 
ството 

I 
на шумар-

2 Полугодишен извештај за 
подигањето на плантажи и 
тополи и врби (ШУМ-42) 

Се дополнува со податоци за извршеното 
чисто сечење 

Градежно-комунална ста-
тистика 

2 Тримесечен извештај, за 
градежната дејност и за 
станбената изградба на 
општествениот сектор по 
општини (ГРАД-31) 

По зборовите: у,становите за пазар" се до-
.даваат зборовите: „и станови градени од 
фондот на солидарноста". 

10 Извештај за јавниот во-
довод и јавната канали-
зација (ВОД-2), 
(Досегашните тригодишни 
истражувања за јавниот 
водовод Ком. 1 и јавната 
канализација Ком, 2 се 
соединуваат во едно со 
дополнение на содржина-
та и со промена на перио-

, диката во годишна) 

Видови на изворишта на испорачаната ко- Комуналните Изработка на 
личина вода, водоводна мрежа и уреди, от- организации сумари за 
падни" води и пречистување на отпадните 10.03 СФРЈ 
води, канализациона мрежа и уреди 

Печатење на об-
расци, 'прибира-
ње и обработка 
на податоци 

х1) 30.06 

Статистика на внатреш-
ната трговија 

1 Месечен извештај, на тр-
говијата на мало и голе-
мо (Трг-14) 

Обработка на 
податоци и за 
автономните 
покраини 

2 Месечен извештај за от-
купот на земјоделски про-

изводи (Трг-31, 33) 

15.^5 
. 15:о8 
15.11 

4 Тримесечен извештај 
трговијата (Трг-15) 

10.03 

Податоци за одбрани градови.^ 



ч Статистика на цените 

11 Тримесечен извештај за 
цените на репродукцио-
ниот материјал и среД-

- ствата за работа во земјо-
делството (Ц-52) 

15.01 
15.04 
15.07 
15.10 

01.03 
01.06 
01.09 
01.12 

12 Полугодишен извештај за 
продажната цена на ста-
новите (Град-41) / 

Другите трошоци се расчленуваат на про-
ектирање, раселување; уредување на зем-
јиштето и цената на градежното земјиште 

18 Годишен извештај за це-
ните на банкарските услу-
ги (Ц-16) 

10.03 

Статистика на буџетите и 
општествените фондови 

Месечен извештај за на-
платата на приходите на 
општествено - политичките 
заедници, самоуправните 
интересни заедници и 
фондовите и нивната рас-
пределба на корисниците 
(Б-2) 

Бруто наплата на приходите според обли- Филијалата 
ците и видовите и нивната распределба ,на на СОК 
буџетите, самоуправните интересни заедни- - 07. МЕС. 
ци и фондовите на општествено-политич-
ките заедници 

14. МЕС. 

4 Тримесечен извештај за 
средствата на заеднички-
те, резерви, фондовите за 

, развој на стопански недо-
волно развиените подрач-

. ја, другите, фондови на 
здруженото стопанство, 
средствата на ОПЗ за ин-
вестиции во стопанството 
и за фондовите на соли-
дарноста и средствата за 
стабилизација Ф-2 и Ф-3 ' 

ООЗТ, о з т / 
и други орга-
низации 
10.04 
10.07 1 . 
10.10 

03.05 
03.08 
03.11 

- Истражувања под ред. 
броеви 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 и 14 

31.03 до 10.05 25.07 



Истражувања под ред. 
броеви 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 

32 Деловен резултат во те-
кот на годината на оси-
гурителните организации 
(периодична пресметка) -
тримесечно, полугодишно 
и деветмесечно 

33 Годишен биланс на со-
стојбите на осигурителни-
те организации 

34 Годишен биланс на успе-
хот на осигурителните ор-
ганизации 

35 Годишен биланс на успе-
хот на средствата за оси-
гурување 

36 Извештај за приходите и 
за користењето на сред-
ствата на буџетите на 
општествено-политичките 
заедници (тримесечно, по-
лугодишно и деветмесеч-
но) — В 

37 Тримесечен извештај за 
приходите и за користе-
њето на средствата на 
фондовите, на ОПЗ во 
дејностите на образовани-
ето и воспитувањето, кул-
турата, науката, здрав-
ственото осигурување, 
детскиот додаток, . непо-
средната детска заштита, 
вработувањето и други 
општествени дејности — 
Ф 

30.03 до 10.05 20.07 

20.04 
20.07 
20.10 

25.05 
25.08 
25.11 

Осигурител-
ните органи-
зации 28.02 

31.03 

Осигурител-
ните органи-
зации 28.02 

31.03 

Осигурител-
ните органи-
зации 28.02 

31.03 

Органите на 
општествено-
-политичките 
заедници или 
филијалите на 
СОК 
15.04 
15.07 
15.10 

Органите на 
општествено-
-политичките. 
заеднички и 
самоуправните 
интересни за-
едници 
15.04 
15.07 
15.10 

30.04 
30.07 
30.10 

15.05 
15.08 
15.11 



39 биланс на средствата на 
самоуправните интересни 
заедници за 1974 година 
- . (ЗРИЗ-1) годишно 

Статистика на парите и 
кредитите 

1 Десетдневен телеграфски 
извештај за краткорочни-
те кредити и за средства-
та на банките 

2 Месечен извештај за кре-
дитите за обртни средства 
- К-1 

3 Месечен телеграфски из-
вештај за уплатите за 
инвестиции, за наплате-
ната реализација и изда-
тоците за материјал, ус-
луги и купување на тр-
говски стоки на ОЗТ 

4 Месечен извештај за при-
мањата и издавањата на 
населението — СТ-3 

5 Месечен извештај за бру-
то прометот и за салдото 
по сметката КН-ПБ 

6 Месечен извештај за бру-
то прометот и за салдото 
на сметките на КДС-КХ-1-
СОК 

7 Месечна спецификација 
на средствата КДС-КН-2-сок 

8 Деловен, резултат на бан-
ките во текот на годината 
(периодична пресметка) 

тримесечно, полугоди-
, шно и деветмесечно 

Органите на 20.07 
управување на 
самоуправната 
интересна заед-
ница 
30.03 до 
10.05 ' 

Банките 
05. МЕ С. 
15. МЕС. 
25. МЕС. 

Банките 
09. МЕС. 

06. МЕС. 
16. МЕС. 
26. МЕС. 

18. МЕС. 

Филијалите на 13. МЕС. 
СОК и делов- . 
ните банки 
09. МЕС. 

Банките 
05. МЕС. 
Филијалите на 
СОК 
08. МЕС. 

Банките 
08. МЕС. 

Филијалите на 
СОК 
06. МЕС. 

13. МЕС. 

0 

17. МЕС. 

12. МЕС. 

Филијалите на 12. МЕС. 
СОК 
06. МЕС. 

Банките 25.05 
30.04 25.08 
30.07 25.11 
30.10 



Статистика на инвести-
циите и , на основните 
средства ^ 

1 Месечен извештај за ин-
вестиционите кредити во 
користење .— ИН-К-1 

Банките 
12. МЕС. 

19. МЕС. 

2 Месечен (извештај за по-
трошокот за инвестиции 
од средствата ,на корис-
ниците на општествените 
средства — ИН-1 

5 Полугодишен извештај за 
потрошокот за инвести-
ции во основни, средства 
по намена и техничка 
структура — ИН-4 

6 Полугодишен извештај за 
. обезбедувањето средства 

за инвестиции ИН-ОБ, со 
состојбата на ден 31.03 и 
30.09 

Филијалите 
СОК 
09. МЕС. 

на 

Банките 
28.01 
28.07 
Филијалите на 
СОК 
05.02 
05.08 

Филијалите на 
СОК 
15.05 
15.11 

16. МЕС. 

^8.02 
31.08 

10.06 
10.12 

7 Годишен Извештај з^ ин-
вестициите во основни 
средства на стопанските 
и вонстопанските органи-
зации од . општествениот 
сектор (ИНВ) 

15.07 

8 Годишен извештај за кре-
дитите во отплата и за 
втасаните обврски — 
ИН-2 

Статистика 
нието 

на образова-

Банките 
22.01 

Филијалите на 
СОК 
24.01 

05.02 

1 Годишен статистички из-
вештај за основните и 
средните училишта 

Во точка 1 по Зборовите: „спрема на^став-( 

ниот јазик;" се додаваат зборовите: „уче-
ниците што учат странски јазици". По збо-
ровите: „ученички кујни" се бришат збо-
ровите: „школски библиотеки, организаци-
јата на настава по физичка култура и 
фискултурни друштва во училиштето" Се 
бришат. 



4 Пријавен лист за студен- По зборот: „народност" се додаваат зборо-
ти. Упис во зимскиот семе- вите: „возраст и социопрофесионален сос-
бтар (ШБ-20) - годишно тав,". 

5 Статистички извештај за . По " зборот: „народност", во заграда се 
дипломираните студенти додаваат зборовите: „дипломирани студен " 
(ШБ-50) годишно ти по видови школи, возраст, соци6прбфе-

сионални состави,". 
Статистика на здравстве-
ното осигурување -

2 Збирен тримесечен извеш- 20.04 
тај за приходите и расход 20.07 
дите на заедниците на 20.10 
здравственото осигурува-
ње — според видовите 
заедници 

3 Тримесечен извештај за 20.04 
приходите и расходите на 20.07 
заедниците на здравстве- 20.10 
ното осигурување — спо-
ред видовите заедници 

4 Тримесечен и годишен 15.04 
^ извештај за привремената 15.07 

спреченост за работа 15.10 
(ЗС-2) 15.01 

6 Тримесечен и годишен 1 15.04 
извештај за користењето Д5.07 
на правата од здравстве- 1-5.10 

, ното осигурување — спо- 15.01 
ред видовите заедници 
(ЗСг-4) 

Т Полугодишен и деветме- Податоци за ненамирените обврски, креди- 20.07 
сечен извод од збирниот тите, непокриените загуби и др.; податоци 20.10 
бруто биланс и збирниот за состојбата и вложувањето на резервите 
биланс на резервните 
фондови на заедниците 
на здравственото осигуру-
вање 

х х х 08.С2 

Заедниците на здравственото . 
" осигурување 

10.05 
10.08 
10.11 

- Заедниците на здравственото 
осигурување 

10.05 
- 20.07 

20.10 

Заедниците на здравственото 
осигурување 

: о.о5 
10.08 
10.11 
30.04 

Заедниците на здравственото 
осигурување 

10.05 
10.08 
10.11 
30.04 

Заедниците на здравственото 
осигурување Ј 

10.08 
10.11 



11 Тримесечен и годишен из-
и вештај за несреќи-те при 
12 работата 

Заводи за здравствена заштита 

Статистика на општествена-
та заштита на децата и 
младината и на социјална-
та заштита 

.1 Годишен извештај на 
претшколските воспитно-
-образовни единици (јас-
ли, . обданишта, градинки, 
забавнине ПР-УСТ) 

Во целиот текст на содржината на истра-
жувањето зборот: „штитеници" се замену-
ва со зборот;4„деца". По зборовите: „повр-
шина ,на просториите на установите" се до-
даваат зборовите: „според намената". По 
зборовите: „по смени" се додаваат точка и 
запирка и зборовите: „социо-професионал-
на категорија на издржувачот, стручното 
образование и квалификацијата на - издр-
жувачот, полн износ на пропишаната ме-
сечна уплата, деца според партиципација 
на заедницата — фондот за -непосредна 
детска заштита на децата според вработе-

н о с т на родителите". 

Сите претшкол-
ски образовни 
воспитни ор-
ганизации во 
кои е орга-
низирана 
работа со прет-
школски деца 
30.06 

2 Годишен извештај на дет-
ските јасли (ДЈ) 

Во целиот текст на содржината на истра-
жувањето зборот: „штитеници" се замену-
ва со зборот: „деца". По зборовите: „повр-
шина на просториите на установата" се до-
даваат зборовите: „според намената, социо-
-професионалната категорија на :издржу-
вачот, стручното образование и. квалифи-г 
кациите на издржувачот, полн износ на 
пропишаната месечна уплата, деца според 
партиципацијата на заедницата — фондот 
за непосредна детска заштита, деца според 
вработеноста на родителите". Последната ре-
ченица од досегашниот текст од зборот: 
„квалификации" до крајот, се брише. 

4 Годишен извештај на до-
мовите за ученици и на 
студентските домови 

Во текстот по зборовите: „површина на про- Сите домови 
сториите на установата" се додаваат точка за ученици и 
и запирка и зборовите: „социо-професио- студенти 
нална категорија на издржувачот, учени- 30.06 
ци-студенти според стручното образование, 
квалификацијата на издржувачот и полн 
износ на пропишаната месечна уплата по 
ученик- студент'' 



5 Годишен извештај на ,у-
становите за воспитно за-
пуштени деца и младина 
(ВЗ) 

Статистика на 
здравството 

По зборот: „простории на установите" збо-
ровите: „квалификацијата и занимањето 
на старателот", се бришат а се додаваат 
зборовите: „според намената, штитеници 
според 'социо-професионалната категорија 
на издржувачот, платеници според струч-
ното образование, квалификацијата на из-
држувачот и полн износ на месечната 
уплата." - -

3 Месечен извештај за бол-
ните лекувани во стационар-

ни установи (3-21-61-Б) -
обработка годишно 

Да се додаде на крајот: регистарска 
број, датум на операцијата, исход ,на ле-
кувањето, чинење на лекувањево 

4 Месечен извештај за по- Да се додаде на кројот: регистарски %ој, 
вредените л^ца (3-21-62т надворешна причина за повредата, датум 

,-В) - - обработка годишно ца' операцијата, укажување н^ "струннФмег 
дицинска помош пред приемот во болница-
та 

5 Месечен извештај за ра- . Да се додаде на кро,јот: регистарски број, 
ѓањата (3-21-63-Б) - конгенитални ^ифо,рмации,' дали -,ртеФО; 
работка годишно примило' БОК, чинење на раѓањето. -

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на 
методологија 
и методолошки 
инструменти, 
прибир.ање, 
обработка, ; 
објавување и 
анализа,, на . 
сумари за 
СФРЈ 

Заводи за здравствена ^заш-тита. 
Изработк.а на 
методологија 
и методолошки 
инструменти, -
прибирање, 
обработеа 
о,бјавување и 
'анализа на 
еумари за 
СФРЈ 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на-
методологија з - -" 
и методолошки 
инструменти, 
прибирање, 
обработка, 
објавувале и . 
Зн^лиза на 
сум ари за 
СФРЈ 



6 Месечен извештај за абор-
тусите (3-21-64-Б) - об-
работка годишно 

Да се додаде на крајот: регистарски број, 
возраст, занимање, категорија на здрав-
ственото осигурување, старост на плодот и 
чинење на интервенцијата 

.7 Месечен извештај за ли-
цата на рехабилитација 
(3-21Ч35-Б) - обработка 
годишно 

Да се додаде на кројот: регистарски,број, 
возраст, дијагноза за умрените, причина за 
смртта и чинење на рехабилитацијата 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на 
методологија 
и методолошки 
инструменти, 
прибирање, 
обработка, 
објавување ги 
анализа на 
сумари за 
СФРЈ 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на 
методологија 
и методолошки 
инструменти, 
прибирање, 
обработка, 
објавување и 
анализа на 
сумари за 
СФРЈ 

9 Тримесечен извештај, за 
работата, на службите на 
здравствените организа-
ции (3-01-60 до 3-21-60) 

Да се додаде на крајот: издадени лекови 
според видот, количината и вредноста; 
вид.и количина на издадените дроги спо-
ред видот на заболувањето; број на 
лицата кај кои ,е утврдена завис-
ност од опојни дроги според видот на опој-
ната дрога, траењето на уживањето на дро-
га, преземената терапија ,и резултатите од 
лекувањето; број^ на жените опфатени со 
советувалиште за планирање на семејство-
то, број. на посетите на советувалиште за 
планирање на семејството според видот на 
дадената услуга и според видот и количи-
ната на издадените средства за спречување 
на несакана бременост ' -

Аптеките 
Самостојните и 
оние во состав 
на здравствена 
работна 
организација) 

Судска статистика 

1 Истражување под ред. бр. 
1, За. 5 и 7 

Л Истражување под ред. бр. 
2, 4, 6, 8 и 9 

Јавното обви-
нителство 
надлежно за 
водење на 
постапката 

Судот над-
лежен за 
водење на 
по.стапката. 



10 Истражување под ред. бр. 
Од 10' до 23, 25 до 33 и од 
37 до 47 

Судот над-
лежен за 
водење на 
постапката 

34 Статистички извештај за 
движењето на предметите 
по жалбите против реше-
нијата донесени по пред-
лозите за заштита поради 
незаконито дејствие 
Онр/И) — годишно 

Број на примени, решени и нерешени Судот над-
предмети; резултати од завршувањето на лежен за 
постапката по изјавените жалби , водење на 

постапката 

35 Статистички извештај за 
движењето'на предметите 
по барањата за судска 
заштита против второсте-
пени решенија на совети-
те за прекршоци (П/сз) — 
годишно 

36 Истражувања под ред. бр. 
36. 48, 49, до 55 

Врој на примени, 'решени и нерешени Судот над-
предмети; резултати од завршувањето на л ежен за 
постапката по поднесените барања водење на 

постапката 

50 Статистички извештај за 
. предметите на прекршоци 

во второстепената постап-
ка (П/П) — годишно 

Советите за 
прекршоци 

Организационо -- територи-
јални рамки на стати-
стичките истражувања 

4 Извештај за промените 
на 'територијалните еди-
ници за статистичкиот ка-
тастар (КСК-6) — го-
дишно 

Промени на територијалните единици От-
пиени кругови, статистички кругови, на-
селби, општини) и ажурирање и р^евидир^-
ње на екипите и на описите на границите 
на 10.000 статистички кругови со поинтен-
зивни промени, како и воведување на авто-
матизиран регистар на територијалните 
единици 

Органите на управата за 
правосудство 

Изработка на 
методологија 
и обработка на 
податоци 

Изработка на 
методологија 
и обработка на 
податоци . 

Собирање, под-
готвување на 
обработка и об-
работка на пра-
ш а л н и к 

Собирање, под-
готвување на 
обработка и об-
работка на пра-
шалници 

Изработка на Собирање, под-
методологија готвување на 
и обработка на обработка и об-
податоци работка на пра-

ш а л н и к 

ѕ Изработка на Собирање, ' под-
методологија готвување на 
и обработка на обработка и об-

' податоци ' работка на пра-
шалник! 

Изработка на Собирање, под-
методологија готвување на 
и обработка на обработка и об-
податоци работка на пра 

шалници 
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У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛ 

I 

Се назначува 
Милан Стојаковиќ, советник за определени пра-

шања во Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боги, за извонреден И ,ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка ,Федеративна. Република Југосла-
вија во Република Португал. ; " 

II 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе то 
изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 27 
,27 декември 1974-година 

Белград ' . 

Претседател : ;; 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. -р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 од Законот, ,за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузниве организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 3-2/71. 54/71, 67/72 и 21/74),- Сојузниот 
извршен совет донесува -- . 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУ-

СТРИЈА 

За потсекретар во Сојузниот комитет за енер-
гетика и индустрија се назначува Стеван . Гојшина, 
досегашен потсекретар во поранешниот Сојузен се-
кретаријат за стопанство. 

/Е. П. бр. 831 
11 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. '32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-НРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 

ИНДУСТРИЈА 

За помОшник-претседатеЛ на Сојузниот комитет 
за енергетика и индустрија се назначува Јанез То-
мини советник во Претседателството на СФРЈ. , 

Е. п. бр. 832 
11 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р, 

Врз оснсаа на "член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71. 54/71, 67/72 ж 21/74), Сојузниот 

Чизвршен совет донесува - . -

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕ-

ТИКА И ИНДУСТРИЈА 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за енергетика, и индустрија се назначува Си-
ма Дуловиќ, досегашен советник на сојузниот се-
кретар за стопанство. -

Е. п. бр. 833 
11 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ",: бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕ-

ТИКА И ИНДУСТРИЈА 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија се назначува Љу-
бомир Новаковиќ, досегашен ,советник на сојузниот 
секретар за стопанство. 

Е. п. бр. 834 
11 декември 1974 година 

Белград . 

Сојузен извршен совет / 

Претседател, 
Џемал БиедиЌ, с. р, 
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,Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е И Г Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕ-

ТИКА И ИНДУСТРИЈА 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија се назначува 
Александар Илиќ, самостоен советник во Стручните 
служби на Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 835 
11 декември 1974 година 

Белград 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71,. 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР МА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на' генералниот директор на Сојуз-
' ниот завод за општествено планирање се назначу-
ва Љубо Бркановиќ, самостоен советник во тој 
завод. 

Е. п. бр. 838 
11 декември 1974, година 

Белград 

Сојузен извршен- совет Сојузен извршен совет 

Претседател, . Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. ,Џемал Биедиќ, с, р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации (-^Службен лист 
на СФРЈ", бр\ 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74); Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р ЕШ Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРА-

ЌАЈ И ВРСКИ 

За' советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски се. назначува д-р Мирко 
Ивковиќ, самостоен советник во тој комитет, 

^ ) 

Е. п. бр. 836 
11 декември 1974 година 

Белград 

I Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Џемал Биедиќ, с. р 

Врз основа на член 43 од Законот за организам 
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот, 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИОТ СОВЕТ-
НИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРА-

ЌАЈ И ВРСКИ 

Се разрешува од должноста досегашниот совет-
ник на сојузниот секретар за сообраќај и врски Љу-
бомир Јанковиќ, поради одење во пензија. , 

Е. п. бр. 837 
11 декември 1974 година ' 

Белград , 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ 

За потсекретар во Сојузниот комитет за труд и 
вработување се назначува Милијан Поповиќ, досе-
гашен помошник-сојузен секретар за труд и соци-
јална политика. 

Е. и. бр. 839 
11 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
? . 

Претседател. 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е III Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ 

За потсекретар во Сојузниот комитет за труд и 
вработување се назначува Звонко Луциќ, функцио-
нер во Стручните служби на Сојузниот извршен 
совет. 

Е. п. бр. 840 
11 декември 1974 година 

Белград 

.. Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист. 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУ-

ВАЊЕТО 

За помошник-директор на Сојузното биро за 
работи на вработувањето се назначува Ратко Мари-
ниќ, досегашен помошник-директор во тоа биро. 

Е. п. бр. 841 
11 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на ,СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК" НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА" ЕКОНОМ-

СКА СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за економска соработка со земјите во развој 
се назначува Бранко Вујовиќ, досега на работа во 
меѓународната, организација UNIDO. 

Е. п. бр. 844 
11 декември 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУ-

ВАЊЕТО 

За помошник"директор на Сојузното биро за, ра-
боти на вработувањето се назначува Михајло Кне-
жевиќ, досегашен началник на Одделението за вра-
ботување во странство во тоа биро. . 

Е. п. бр. 842 
11 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
1 Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТР-

ГОВИЈА 

Се разрешува од должноста потсекретар), во Со-
јузниов секретаријат за надворешна трговија Вите-
слав Ваничек, со 31 декември 1974 година, поради 
одење на друга должност. 

11 
Е. п. бр. 845 

декември 1974 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ КОМИТЕТ ЗА 'ИНФОРМАЦИИ 

За потсекретар во Сојузниот комитет за инфор-
мации се назначува Џон Широка, досегашен член 
на Секретаријатот (на Претседателството на Репуб-
личката конференција на4 ССРН Ср.бија. 

Е. п. бр. 843 
11 декември 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет ! 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З -

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

' РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна. Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за заслуги во развивањето на пријателските 
односи и успешната соработка помеѓу Социјалис-
.тичка Федеративна Република Југославија и, Ре-
публика Австрија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН . 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Дипл. инж. Fndrich Meckel — министерски со-
ветник во Сојузното министерство за градежништво 
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и техника и претседател на делегацијата на Ре-
публика Австрија во Постојаната мешовита коми-
сија за обележување на југословенско-австриската 
граница. 

Бр. 95 
17 јули 1974 година 

Белград 

Претседател . 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата, на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат 

Од СР Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРНИ 
ЗРАЦИ 

Ђукановић Блажа Радован, Ибрахимагић Ха-
лима Шућо, Пантовић Радованка др Чедомир, Пе-
ровић Мијајла Бајо; х . 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и 
во создавањето и развивањето на политичкото и 
-моралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Ђечевић Тома Исат, Хасић Решита Сулејман,. 
Зечевић. Милјана Милија; 

— за особени заслуги и постигнути успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бојић Мила Милија, Ђуровић Спасоја Новак, 
Иваковић Вида Гојко, Ковачевиќ Филипа Коста, 
Пиперовић Никола Лука, Видаковић Недељка Бо-
рислав, Вуковић Станоја Чедомрхр, Вуковић Ми-
лана Милован; ' . 

- — за особени заслуги во развивањето и ре-
ализирањето на концепцијата на општонародната 
одбрана и за успеси во издигањето на воено-струч-
ното знаење и борбената готовност на нашите 
граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Раосављевић Ђура Рајко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Лакчевић Глигорија Петар, Обрадовић Илије 
Раденко, Радоњић Божине Милка, Војиновић Но-
виве Петар, Вукићевић Марјана Божо; 

— за заслуги и постигнути успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН, НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бећировић Саве Радомир, Берилажић Душана 
Стеван, Бошковиќ Димитри јевић Стаменка Бранка, 
Дармановић Мијајле Станко, Ђукић Новице Драго-
слав, Јовановић Мирка Димитрије, Јовановић Раду-
ла Милутин, Кељановић Милића Божи,дар, Кља-
јић Петра Милован Лабудовић ,Вошка Мом-
чило, Лаловић Михаила Роса, Марковић Не-
нада Радој ица, Маудић Вукашина Марко, Ми-
личковић Станка Бранко, Мрвошевић Рада 
Милорад, . Новај Нимана Хусеин, Нововић 
Цветка Новак, Поповић Луке Илија, Поповић 
Мираша Милорад, Поповић Милована Панто, Раду-
ловиќ Радомира , Митар, Рајковић Јована Мирко, 
Ралевић Миливоја Милан, Шпањевић Милића Бо-
жидар, Томашевић Риста Никола, Томовић Вука-
лице Мил,ан, Васовић Васе Радован, Вуковић Ра-
доја Божо; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Анђелић Спасоја Светозар, - Бећировић Сава 
Волимир, Булатовић Николе Владимир, Булатовић 
Миљан Војин, Кујовић Димитрија Светозар, Мрку-
лић Хуса Ибрахим, Пулетић Миј ајла Милутин, 
Ракочевић Петра Никола, Тошић Миша Јанко, 
Влаховић Ђура Гојко; 

— за залагање и постигнати успеси во рабо-
тата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Булатовић Лакића Светозар, Грдинић -Бојика 
Лексо, Кукић Реџепа Арслан, Мићовић Томице 
Томислав, Петровић Пупите Миомир, Шћепановић 
Божа Славка, Зорић Ваја Божидар; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бакић Милоша Милисав, Булатовиќ Вуксана 
Божина, Данилрвић Миливоја Дмитар, Драшковић 
Мијајла Иван, Ђуровић Милосава Милисав, Гарић 
Гавра Вујица, Меденица Батрића Светозар,, Перовић 
Сава Љубомир, Поповић Јагоша Благота, Поповић 
Илије Веселин, Вујисић Вељка Драган; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изград-
ба на земјата ' 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО'СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дуевски Трајков Душко; 

— за особени заслуги и 'постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ачковски Крума Александар, Алексов Мито 
Владе, Божиновски Лазара Алеко, Георгиевски 
Дојчина Ђуро, Заковски Лазара Георги; 

— за заслуги и постигнути успеси во работата 
та од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ивановска Рампа Спасија, Ивановски Стевана 
Борис, Маркудов Димитра Миле, Петровски Ста-
нојка Величко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работа-
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Атастатовски Павла Тодор, Антовски Тодора 
Блаже, Ат,анасов Ефрема Блаже, Цавировски Ко-
стадин Бељан, Цветановски Јована Пене, Ђорђи-
јевски Миланов Тихомир, Јакимовски Миј алка 
Андон, Јакимовски Николе Велин, Милковски Ми-
лана Митре, Митровски Насе Илија, Младеновски 
Стојанчев Младен, Николов Спиро Ђерасим, Пано-
вски Лазара Ламбе, Пошмуга Раде Петар, Прус Ал-
фет.Миран, Стефановска-Аранђеловић Трпе Евица 
Стефановски Стојче Драган, Стојановски Наум 
Александар, Веселиновски Николов Љубомир, 
Вренцовсќи Ђоргија Ангеле, 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата ' " 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Пешев Славев Станојко; . 

— за залагање и постигнати успеси во ра-
ботата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Динева-ЈЕазарева Алеко Катица, Ђеорђијев 
Симеона Томислав, Едровски Димитров Васил, 
Калајџиски Петра . Живко,. Китановски Цветана 
Милан, Костадинов Ефрема Јован, Митровски Пет-
ра Благојче, Цешовски Сребрена Блажо, Пешов-
ски Стоилов Славе, Петровић Љубомира Момчило, 
Стаменков Симиона Тиме, Стаменковски Фиданчо 
Димитрија, Стојковски Ђорђи Никола, Живић 
Миомира Јовица; 

О д СР С л о в е н и ј а 

- за заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

/ 

Белович-Пеган Илије Олга; 

за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН ЦА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНАЦ 

Чухалев Константина Нико, Емаршич Франца 
Розарија, Хорват-Приможич Ивана Аница, Јурчич-
-Водушек Симона Јожица, Крајнц Антена Франц, 
Крничар-ЗдраЕец Јожефа Марија, Мар-Кристович 
Михаела Марија, Новак-Коцијан Цирила Драгица, 
Репич Јожефа Марија, Ројко-Наделсбергер Антена; 
Ангела, Танасич Николе Бранко; 

— за залагање и постигнати успеси во ра-̂  
ботата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Беган-Клеменчић Јанеза Марија, Коларич-Гра-
мец Михаела Олга, Корошец" Антолич Марк^ Ели-
забета, Кошти Алојза Терезија, Кунстек-Јаколич 
Јанеза Елизабета, Леванич-Мајцен Валентина Кри-
стина. 

Бр. 96 
18 јули 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката," 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

26. Одлука за донесување Програма на ста-
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27. Правилник за измена на Правилникот за 
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со продажбата на тие стоки — — — 41 

28. Решение за спроведување на статистичко-
то истражување, контрола на квалитетот 
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29. Решение за југословенскиот стандард за 
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30. Решение за југословенските стандарди за 
вијци, навртки ихлични елементи за спо-
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