
Петок, 16 јануари 1981 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 2 ГОД, XXXVII 

Врз основа на член 281 став 1 точка 14 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, во врска со член 11 ст. 1 и 2 од Законот 
за статистичките истражувања од интерес за це-
лата земја, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 26 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА СТА-
ТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА 

ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА 1981 ГОДИНА 

1. Се утврдува Програмата на статистичките 
истражувања од интерес за целата земја за 1981 
година. која ги содржи статистичките истражува-
ња што не се опфатени со Програмата за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја за 
периодот од 1978 до 1982 година, како и измените 
и дополненијата на статистичките истражувања 
опфатени со таа програма 

2 Статистичките истражувања од интерес за 
целата земја што ќе се вршат во 1981 година ќе се 
финансираат според програмата од точка 1 на 
оваа одлука. 

3. Се одлагаат статистичките истражувања пред-
видени со Програмата на статистичките истражу-
вања од интерес за целата земја за периодот од 
1978 до 1982 година содржани во одделите' Статис-
тика на самоуправувањето — под редните броеви 
4 и 15; Статистика на стопанските биланси — под 
редниот број 4; Статистика на цените — под ред-
ниот бро! 13; Градежна и станбена статистика — 
под редните броеви 10 и 11; Статистика на трудот 
— под редните броеви 12, 15 и 16 и Статистика на 
културата и уметноста — под редниот број 18. 

4. Нема да се спроведуваат статистичките ис-
тражувања предвидени со Програмата на статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја за 
периодот од 1978 до 1982 година, содржани во одде-
лите' Статистика на работењето на организациите 
на здружен труд и на другите организации и заед-
ници — под редните броеви 2, 5 и 11; Статистика 
на цените — под редниот број 23 и Статистика на 
здравството — под редниот број 28 

5. Спроведувањето на статистичките истражу-
' вања од точка 1 на оваа одлука и на статистичките 

истражувања што, според Одлуката за утврдување 
на Програмата на статистичките истражувања од 
интерес на целата земја за периодот од 1978 до 
1982 година („Службен лист на СФРЈ", бр 18/78) 
се вршат во 1981 година, ќе се врши според тие 
програми. 

6 Програмата на статистичките истражувања од 
интерес за целата земја за 1981 година преставува 
составен дел на оваа одлука, 

7. Оваа одлука влегува во сила наредн,иот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр 335 
26 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р. 

8. 

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и 
член 57 став 1 од Законот за книговодството („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Основната организација на здружен труд, рабо-

тната организација, сложената организација на 
здружен труд, основната задружна организација, 
земјоделската задруга, сложената земјоделска за-
друга основната организација на кооперантите, ра-
ботната организација на кооперантите, занаетчис-
ката и друга задруга, договорната организација на 
здружен труд и работната заедница (во натамош-
ниот текст, организацијата на здружен труд), води 
книговодство по системот на единствените сметка 
П Р О П И Ш А Н И СО Контниот план за организациите на 
здружен труд, што е отпечатен кон оваа уредба и 
претставува нејзин составен дел 

Книговодство по системот на единствените смет-
ки пропишани со Контниот план за организациите 
на здружен труд водат и организациите на здружен 
труд во основање. 

Деловната заедница преку која се врши оства-
рувањето на заедничкиот приход за работењето во 
врска со остварувањето и ^споредувањето на за-
едничкиот приход води посебно книговодство по 
системот на единствените сметки пропишани со 
Контниот план за организациите на здружен труд. 

Член 2 
Средствата и изворите на средствата, промените 

на средствата и на изворите на средствата, приход 
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дите, вкупниот приход, материјалните трошоци на 
работењето и амортизацијата, заедничкиот доход и 
распоредот на заедничкиот доход, доходот на орга-
низацијата на здружен труд и распоредот на тој 
доход како и чистиот доход и распоредот на чис-
тиот доход, организацијата на здружен труд ги ис-
кажува по соодветните синтетички сметки (троци-
френи конта) пропишани во Контниот план за ор-
ганизациите на здружен труд. 

Сметките пропишани во Контниот план за ор-
ганизациите на здружен труд, о р г а н и з а ц и ј а на 
здружен труд ги расчленува на аналитички сметки 
според своите потреби (аналитички контен план). 

Член 3 
Состојбата на средствата и на изворите на сред-

ствата Организацијата на здружен труд ја искажу-
ва на образецот Биланс на состојбата, на 19—-
година, што е отпечатен кон оваа уредба и претста-
вува нејзин составен 'дел. 

Член 4 
Заедничкиот приход, вкупниот приход, потро-

шените средства, заедничкиот доход и распоредот 
на заедничкиот доход, доходот и распоредот на до-
ходот, чистиот доход и распоредот на чистиот до-
ход, организацијата на здружен труд ги искажува 
на обрасците: Деловен резултат во текот на година-
та — Биланс на успехот од 1 јануари до 19— 
година и Посебни податоци кон деловниот резултат 
во текот на годината Биланс на успехот од 1 
јануари до 1Ѕ— година., што се отпечатени 
кон оваа уредба и претставуваат нејзин составен 
дел. 

Член 5 
Состојбата на средствата и изворите на сред-

ствата на почетокот на годината, промените на 
средствата и на изворите на средствата во текот на 
годината и состојбата на средствата и на изворите 
на средствата на гравот на годината, организација-
та на здружен труд ги искажува на образецот За-
клучен лист на 19— година, што е отпеча-
т и кон оваа уредба и претставува нејзин составен 
дех 

Член 6 
Утврдувањето па резултатот од работењето во те-

кот на годината (периодична Пресметка) организа-
цијата на здружен труд го врши на образецот Де-
ловен резултат ЕО текот на годината — Биланс на 
успехот од 1 .јануари до 19— година и на 
образецот Посебни податоци кон Деловниот резул-
тат во текот на годината — Биланс на успехот од 
1 јануари до 19— година. 

Член 7 
Утврдувањето на резултатот од работењето за 

деловната година (завршна сметка) организацијата 
на здружен труд го врши на обрасцитте Биланс на 
состојбата на 19— Деловен резул-
тат во текот на годината — Биланс на успехот од 
1 Јануари до 10— година Посебни податоци 
кон Деловниот резултат во текот на годината — 
Баланс на успехот од 1 јануари 19— го-

дина и Заклучен лист на — 19 година. 

Член 8 
Обрасците од чл. 3 и 4 на оваа уредба Служба-

та на општественото книговодство на Југославија 
ќе ги приспособи за механографска обработка. 

Член 9 
Организацијата на здружен труд која основа 

претпријатие во странство, односно мешовито прет-
пријатие во странство во кое учеството на средства-

та на основачот односно на соосновачот од Југосла-
вија е над 50%, за тоа претпријатие води книговодс-
т в о според одредбите на оваа уредба. 

Ако организацијата на здружен труд одлучи да 
врши самостојна пресметка за погон, односно за 
друга работна единица во странство, за тој погон, 
односно друга работна единица" ВОДИ книговодство 
според одредбите на оваа уредба. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за контниот план 
и за билансите за организациите на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/77 и 4/79). 

Член 11 
Оваа уредба се применува на вадењето на кни-говодството од 1 Јануари 1981 година. 

Член. 12 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 3 
8 јануари 1981 година 

Белград , -

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

КОНТЕН ПЛАН 
ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД 

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ДОЛГОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБ-
НИ НАМЕНИ 

00 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА . 
000 

- Земјишта 
001 — Шуми 
002 - Градежни објекти 
003 - Опрема 

004 
- Долгогодишни насади 

005 — Основно стадо 
006 — Материјални права 
007 — Основачки вложувања 
008 — Други основни средства 

01 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЕО ПОДГОТОВКА 

010 — Издгссни парични средства за инве-
стиции 

011 — Побарувана за агенси по основ на 
инвестиции 

012 — Побарувања по основ на заедничка 
изградба на основни средства 

013 — Залихи на инвестиционен материјал 
014 — Инвестираш во тек - градежни објекти 
015 — Инвестиции во тек — опрема 
016 - Инвестиции ВО тек — друго 
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02 - ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВ - 06 
НИТЕ СРЕДСТВА 

022 — Исправка на вредноста на градежните 
објекти 

023 — Исправка на вредноста на опремата 
024 — Исправка на вредноста на долгогодиш-

ните насади 
025 — Исправка на вредноста на основното 

стадо 
026 — Исправка на вредноста на материјал-

ни-те права 
027 - Исправка на вредноста на основачките 

вложувања 07 — 
028 — Исправка на вредноста на другите ос-

новни средства 

03 - ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА 

030 - Здружени средства во други' ОЗТ 
031 - Здружени средства во СИЗ на матери-

јалното производство 
032 - Здружени средства во интерна банка 
033 - Здружени средства во банки 
034 - Здружени средства во ОЗТ на терито-

ријата на стопански недовопно развие-
ните републики и САД Косово 

035 - Здружени средства ка ј други КОС 
036 - Здружени средства со земјоделци и со 

други работни луѓе 
037 - Вложени средства во странски фирми 
033 - Здружени средства за развој на мате-

рија лттата основа на здружениот труд 
во ОПЗ 

04 - ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

О К) - Долгорочни депозити 
041 — Побарувања по долгорочни кредити 
012 - Побарувања по долгорочни стоковни 

кредити 
'013 - Побарувања по долгорочни потрошу-

вачки кредити 
044 — Побарувања по долгорочни кредити за 

санација 
045 - Побарувања по долгорочни кредити на 

странска лица 
046 - Заем на фондот на федерацијата за 

кредитирање на побрзиот развој 
047 — Заем според прописите на ОПЗ 
048 - Долгорочни пласмани во хартии од 

сродност и други долгорочни пласмани 

05 - СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

050 — Парични средства на резервите 
051 — Здружени средства во фондот на заед-

ничките резерви на ОЗТ 
052 — Здружени средства во фондот на заед-

ничките резерви на ОПЗ 
053 - Други здружени средства на резервите 09 
054 — Побарувања по кредитите за санација 

од средствата на резервите 
055 - Пласмани во хартии од вредност и 

други пласмани на средствата на ре-
зервите 

058 - Други побарувања од средствата на 
резервите 

СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА И ЗА 
ДРУГИ НАМЕНИ 

060 - Парични средства на солидарноста 
061 - Здружени средства на солидарноста 
064 — Други пласмани на средствата на солк^ 

дарноста 
065 — Парични средства за други намени 

066 - Здружени средства за други намени 
063 — Други пласмани на средствата за други 

намени 

СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУ-
ВАЧКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДОМУВАЊЕТО 

070 — Парични средства за заедничка потро-
шувачка за потребите на домувањето 

071 — Здружени станбени згради и станови 
во СИЗ за домување 

072 - Други здружени средства за заедничка 
потрошувачка за потребите на домува-
њето во СИЗ за домување 

073 — Здружени средства за заедничка по-
трошувачка за потребите на домување-
то во ОЗТ 

074 - Здружени парични средства за заед-
ничка потрошувачка за потребите на 
домувањето во другите КОС 
Д р у т пласмани на средствата за заед-
ничка потрошувачка за потребите на 
домувањето 
Станбени згради и станови во изградба 
Побарувања од средствата за заеднич-
ка потрошувачка за потребите на до-
мувањето 

078 — Побарувања по кредитите дадени на 
работници за потребите на домувањето 

075 

076 
077 

08 - СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА 
ВАЧКА ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ 

ПОТРОШУ-

080 — Парични средства за заедничка потро-
шувачка за други потреби 

081 — Здружени средства за заедничка пот-
рошувачка за други потреби во ОЗТ 

032 — Други здружени средства за заедничка 
потрошувачка за други потреби 

083 — Други пласмани на средствата за заед-
ничка потрошувачка за други потреби 

085 — Објекти за заедничка потрошувачка во 
употреба 

033 — Опрема за заедничка потрошувачка во 
употреба 

087 — Об.јекти и опрема за заедничка потро-
шувачка во подготовка 

088 — Побарувања од средствата за заедничка 
потрошувачка за други потреби 

089 - Р1справка на вредноста на објектите и 
на опремата за заедничка потрошу-
вачка 

СРЕДСТВА НАДВОР ОД УПОТРЕБА И ЗА-
ГУБА 

090 — Трајно неупотребливи основни средства 
091 — Исправка на вредноста на трајно поу-

потребливите основни средства 
092 — Запрени инвестиции 
093 — Сомнителни и спорни побарувања 
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094 — Исправка на вредноста на сомнителни-
те и спорните побарувања 

095 — Н е с к р и е н а загуба 
096 — Загуба покриена од деловниот фонд 
097 — Загуба покриена со кредит за санација 

КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУ-
ВАЊА 

10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

100 — Жиро-сметка 
101 — Благајна 
102 — Девизна сметка 
103 — Отворени акредитиви 
104 — Издвоени средства за исплата на че-

кови 
106 — Преодна сметка 
107 — Проодна девизна сметка 
108 — Други парични средства 

11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ - ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ 

110 - Чекови 
111 — Меници 
112 — Обврзници 
113 — Верижни чекови 

114 — Финансиски чекови 
118 — Други хартии од вредност 

12 - ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ПРОДАЖБА 

120 — Покриени побарувања од купувачи 
121 — Покриени побарувања по основ на ком-

пензации. регреси, премии и др. 
122 — Покриени побарувања од купувачи во 

странство 
125 — Купувачи 
126 — Побарувања по основ на компензации, 

регреси премии и др. 
127 — Купувачи во странство 

13 - ДРУГИ ПОБАРУВАЊА ОД ДЕЛОВНИТЕ 
ОДНОСИ 

130 — Побарувања за аванси 
131 — Побарувања од работници 
132 — Други побарувања од деловни односи 
133 — Искарувања по основ на платени дано-

ци од доходот 
134 - Побарувања по основ на платени при-

донеси од доходот 
135 - Побарувања по основ на платени други 

обврски од доходот 
136 — Побарувања по основ на надомести на 

личните доходи и на додатоци 

14 - ПОБАРУВАЊА ОД ЗАЕДНИЧКИОТ ПРИ-
ХОД И ОД ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

140 - Побарувања за предадени производи 
141 - Покриени побарувања од заедничкиот 

приход 
142 - Побарувања по распореденист заеднич-

ки приход 
145 - Побарувања од заедничкиот доход 

15 - КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

150 — Краткорочни депозити 
151 - Побарувања по краткорочни кредити 
152 - Побарувања по краткорочни стоковни 

кредити 
153 — Побарувања по краткорочни потрошу-

вачки кредити 
154 - Побарувања од странски лица по крат-

корочни кредити 
155 - Краткорочни пласмани во хартии од 

вредност 
156 - Здружени средства во други ОЗТ 
157 — Здружени средства во интерна банка 
158 — Други краткорочни пласмани 

16 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-
СИ ПОМЕЃУ ООЗТ ВО РАМКИТЕ НА ОЗТ 

160 — Побарувања за пренесени средства по 
основ на загуба во текот на годината 

161 — Побарувања од работната заедница 
162 - Побарувања по краткорочни кредити 
163 - Побарувања по долгорочни кредити 
164 — Побарувања по кредити за санација 
165 - Краткорочно здружени средства 
166 — Долгорочно здружени средства 
167 - Здружени средства за работење на РЗ 
168 - Други побарувања од односите во ОЗТ 

17 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-
СИ СО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ПОГОНИТЕ, 
ОДНОСНО СО ДРУГИ РАБОТНИ ЕДИНИЦИ 
ВО СТРАНСТВО 

171 — Побарувања по краткорочни кредити 
172 — Побарувања по долгорочни кредити 
173 — Вложени средства во претпријатија и 

погони односно други работни единици 
во странство 

174 — Побарувања од претпријатија во стран-
ство по основ на учество во распредел-
бата на доходот 

175— Побарувања од погони, односно други 
работни единици во странство по основ 
на учество во распределбата на доходот 

176 — Побарувања од основачите за покрива-
ње на загуби 

178 — Други побарувања 
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18 - РАЗГРАНИЧЕН ДЕЛ ОД ДОХОДОТ ПО ОС-
НОВ НА ЗАЛИХИ И ВРАЌАЊА НА ДА-
НОЧНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ 

130 — Разграничени лични доходи 
131 - Разграничени други издатоци од до-

ходот 

19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-
ВАЊА 

193 - Трошоци за инвестиционо одржување 
191 — Други материјални трошоци 
192 - Платени обврски од доходот 
19 3 - Курсни разлики 
194 — Наплатени приходи од заедничкиот 

приход 
195 — Наплатени приходи 

196 — Данок на промет во наплатените при-
ходи 

198 - Други активни временски разграничу-
вања 

КЛАСА ТЕКУШТА ОБВРСКИ 

20 - ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ 

200 - Обврски по запрен данок на промет 
231 - Обврски по запрени давачки наплате-

ни со продажната цена 
204 — Обврски по запрени даноци и придоне-

си на услуги од граѓани 
205 — О б в с к и по запрен данок на добивка 

на странски лица 
203 - Обврски по запрени други даноци и 

придонеси 

21 - ОБВРСКИ ПО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ПЛА-
Ќ А Њ Е 

210 - Обврски по чекови 
211 — Обврски по меници 
213 — Обврски по верижни чекови 
214 — Обврски по Финансиски чекови 
218 — Обврски по други инструменти за пла-

ќање 

22 - ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ 

220 - Добавувачи за основни средства во Ју-
гославија 

221 - Добавувачи за основни средства во 
странство 

222 - Добавувачи за обртни средства во Ју-
гославија 

223 — Добавувачи за обртни средства во 
странство 

224 — Обврски за нефактурирани стоки и ус-
луги 

225 — Добавувачи граѓани 
223 — Обврски за стоки примени во консиг-

нација и комисион 

23 - ДРУГИ ОБВРСКИ ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ 

230 — Обврски за аванси 
231 — Обврски спрема работниците 
232 — Обврски по запирања од работниците 
233 — Обврски по основ на помалку платени 

даноци од доходот 

234 — Обврска по основ на помалку платени 
придонеси од доходот 

235 — Обврски по основ на помалку платени 
други обврски од доходот 

236 — Обврска по втасани а неплатени от-
плати па кредити 

238 — Други обврски 

24 - ОБВРСКИ ОД ЗАЕДНИЧКИОТ ПРИХОД И 
ОД ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

240 — Обврски за преземени производ;! 
241 — Покриени обврски по заеднички при-

ход 
242 — Обврски по распореден заеднички при-

ход 
244 — Обврски за преземени продадени про-

изводи 
245 — Обврски од заедничкиот доход 

25 - ЛИЧНИ ДОХОДИ 

250 — Личен доход од работен однос 
251 — Надомести на личниот доход за време 

на боледување 
252 — Надомести на личниот доход за ино-

вации, рационализации и сл. 
253 — Други надомести на личниот доход 
253 — Разграничени лични доходи 
257 — Распоредени средства ни чистиот доход 

за лични доходи 

25 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-
СИ ПОМЕЃУ ООЗТ ВО РАМКИТЕ НА ОЗТ 

260 — Обврски за примени средства по основ 
на загуба во текот на годината 

261 — Обврски спрема работната заедница 
262 — Краткорочни кредити 
263 — Долгорочни кредити 
264 — Кредити за санација 
265 — Обврски за краткорочно здружените 

средства 
266 — Обврски за долгорочно здружените 

средства 
267 — Обврски на Р З за здружени средства 
268 — Други обврски од односите во ОЗТ 
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28 - ОБВРСКИ ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА 
НАДОМЕСТИ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

280 — Обврски за чистиот личен доход ед 
работен однос 

281 — Обврски за надомести на чистиот ли-
чен доход за време на боледување 

282 — Обврски за надомести на чистиот ли-
чен доход за иновации, рационализа-
ции и сл. 

283 — Обврски за други надомести на чистиот 
личен доход 

284 — Обврски за даноци од личниот доход 
285 — Обврски за придонеси од личниот до-ход 
286 — Обврски за придонеси за станбена из-

градба од личниот доход 

20 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-
ВАЊА 

290 — Пресметани трошоци за инвестиционо 
одржување 

201 — Пресметани други материјални трошоци 
292 — Пресметани обврски од доходот 
293 — Пресметани курсни разлики 
294 — Пресметани приходи ,од заедничкиот 

приход 
295 — Пресметани приходи 
296 — Данок на промет по пресметаните при-

ходи 
208 — Други пасивни временски разграничу-

вања 

КЛАСА 3: МАТЕРИЈАЛ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

30 - НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА СУРОВИНИТЕ И 
МАТЕРИЈАЛИТЕ 

300 — Вредност на суровините и материјали-
те по пресметката на добавувачите 

301 — Трошоци за набавка на суровини и ма-
теријали 

302 — Царини и други увозни давачки за су-
ровини и материјали 

303 — Данок на промет за суровини и мате-
ријали 

309 — Пресметана набавна вредност но суро-
вини и материјали 

31 - СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ 

310 — Суровини и материјали 
319 — Отстапувања од цените на суровините 

и материјалите 

35 - СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА НА 
ЗАЛИХА 

350 — Ситен инвентар на залиха 
351 — Амбалажа на залиха 

26 - СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА ЕО 
УПОТРЕБА 

360 — Ситен инвентар во употреба 
361 — Исправка на вредноста на ситниот ин-

вентар во употреба 
365 — Амбалажа во употреба 
366 — Исправка на вредноста на амбалажата 

во употреба 

КЛАСА 4: ТРОШОЦИ 

40 - МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

400 — Потрошени суровини и материјали 
401 — Потрошена енергија 
402 — Транспортни услуги 
403 — Трошоци за инвестиционо одржување 

на средствата на трудот 
404 — Други производствени услуги 
405 — Отпис на ситен инвентар и амбалажа 
406 — Материјални трошоци за освојување на 

ново производство и за истражување и 
откривање на рудно и друго минерално 
богатство 

407 — Други непроизводствени услуги 
408 — Друга матери,јални трошоци 

41 - ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ 

410 — Издатоци за текушти потреби за заш-
тита при работата и за заштита на ра-
ботната средина 

411 — Издатоци за текушти потреби за стру-
чно образование к за научноистражу-
вачка работа 

412 — Издатоци за исхрана на работниците 
413 — Авторски хонорари 
414 — Издатоци за привремени и повремени 

работи 
415 — Закупнина за средства на трудот на 

граѓани 
416 - Издатоци за реклама и пропаганда 
417 — Издатоци за репрезентација 
418 - Други определени издатоци 

42 - АМОРТИЗАЦИЈА 

420 - Амортизација според пропишаните ми-
нимални стапки 

43 - НАДОМЕСТИ НА ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ 

430 — Дневници за службени патувања' во Ју-
гославија 

431"— Дневници за службени патувања во 
странство 

432 — Надомести на трошоците за превоз на 
службено патување во Југославија 

433 — Надомести на трошоците за превоз на 
службено патување во странство 

434 — Надомести на трошоците за превоз на 
работа и од работа 

435 — Надомести за сместување и исхрана на 
терен 

438 - Надомести на други трошоци на работ-
ниците 
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44 - ПРЕЗЕМЕНИ ВРЕДНОСТИ НА ЗАЕДНИЧКИ 
ПРОИЗВОДИ 

440 — Преземени вредности на заеднички 
производи од земјоделци 

441 — Преземени вредности на заеднички 
производи од други работни луѓе 

49 - РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИТЕ 

490 — Распоред на трошоците 

КЛАСА 5: СЛОБОДНА 

КЛАСА 6: ПРОИЗВОДСТВО И ЗАЛИХИ НА ПРО- 71 -
ИЗВОДИ И СТОКИ 

60 - ПРОИЗВОДСТВО 

600 — Производство, недовршени производи, 
Полупроизводи и делови 

609 — Отстапувања од цените на производ-
ството, недовршените производи, полу-
производите и деловите 

63 - ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ 

630 — Гогови производи на складиште 
631 — Готови производи предадени за заед-

ничка работа, односно заедничко ра-
ботење 

632 — Готови производи на пат 
633 - Разграничен дел на трошоците по ос-

нов на враќање на даночните и други 
давачки 

639 — Отстапување од цените на готовите 
производи 

65 - ПРОИЗВОДИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ 

650 — Производи преземени од производите-
лите на складиште 

652 — Производи преземени од производите-
лите на пат 

659 — Разлика во цената на преземените пр-о-
изводи 

бб - СТОКИ 

660 — Стоки на складиште 
661 — Стоки во продавница 
662 - Стоки на пат 
669 - Разлика во цената на стоките 

701 — Распоред на заедничкиот приход ос-
тварен со извоз преку производствени-
те ОЗТ 

702 — Распоред на заедничкиот приход ос-
тварен на домашниот пазар преку ОЗТ 
за промет на големо 

703 - Распоред на заедничкиот приход ос^ 
тварен со извоз преку ОЗТ за над-
ворешна трговија 

704 — Распоред на заедничкиот приход ос--
тварен по работи на увозот, застапник 
штвото и посредувањето 

705 — Распоред на заедничкиот приход ос^ 
тварен во прометот на мало 

ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ! 
И УСЛУГИ 

710 — Трошоци за продадени производи П 
услуги 

717 — Трошоци за остварување на заеднич-
киот приход 

718 — Трошоци по основ на продожба на 
стоки во консигнација и комисион 

67 - СТОКИ ПРИМЕНИ ВО КОНСИГНАЦИЈА И 
КОМИСИОН 

670 — Стоки примени во консигнација 
671 — Стоки примени во комсион 
679 — Разлика во цената на стоките во кон- 74 

с а н а ц и ј а и комисион 

КЛАСА 7: ЗАЕДНИЧКИ ПРИХОД, ВКУПЕН ПРИ-
ХОД И НИВНОТО РАСПОРЕДУВАЊЕ 

70 - РАСПОРЕД НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРИХОДИ 

700 — Распоред на заедничкиот приход ос-
тварен на домашниот пазар преку про-
изводствените ОЗТ 

72 - НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ; 
СТОКИ 

720 — Набавна вредност на продадени стоки 
на големо 

721 — Набавна вредност на продадени стоки 
на мало 

725 — Набавна вредност на продадени ма-
теријали и отпадоци 

728 — Трошоци за продадени стоки 

73 - ДРУГИ ТРОШОЦИ 

730 — Дополнително утврдени трошоци на 
работењето од поранешните години 

731 — Отпишани побарувања и исправка на 
вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања 

732 — Исправка на вредноста на залихите И 
кусоците утврдени со попис 

733 — Надомест на неамортизираката вред-
ност на основните средства 

734 — Надомест на штета и износи на штети 
и оштетувања за обртните и основните 
средства 

735 — Покривање на загуба на погон односно 
на друга работна единица во странство 

736 — Покривање на загуба на претпријатие 
во странство 

737 — Негативни курсни разлики 
738 — Други издатоци што повремено се ј а -

вуваат 
739 — Вредност на употребените сопствени 

производи, стоки и услуги за репре-
зентација, реклама и пропаганда 

ПРЕСМЕТКА НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ ВО 
КОНСИГНАЦИЈА И ВО КОМИСИОН 

740 — Распоред на приходите од продадени 
стоки во консигнација 

741 — Распоред на приходите од продадени 
стоки во комисион 

745 — Приходи од продадени стоки во кон-
сигнација 

746 — Приходи од продадени стоки во коми-
сион 
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75 - ОСТВАРЕНИ ЗАЕДНИЧКИ ПРИХОДИ 79 - ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

750 — Заеднички приход остварен на домаш-
ниот пазар преку производствените ОЗТ 

751 — Заеднички приход остварен со извоз 
преку производствените ОЗТ 

752 — Заеднички приход остварен на домаш-
ниот пазар преку ОЗТ за промет на 
големо 

753 — Заеднички приход остварен со извоз 
преку ОЗТ за надворешна трговија 

754 - Заеднички приход остварен по работа 
на увоз, застапништво и посредување 

755 — Заеднички приход остварен ЕО про-
метот на мало 

76 - ПРИХОДИ ОД ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОД!/! И 
УСЛУГИ 

760 — Приходи остварени со продажба на 
домашниот пазар 

761 — Приходи остварени на странскиот па-
зар 

762 — Приходи остварени во рамките на ОЗТ 
703 — Приходи остварени од ' заедничкиот 

приход на домашниот пазар 
704 — Приходи остварени по основ на упо-

треба на производи и услуги за соп-
ствени потреби 

765 — Приходи остварени со слободна разме-
на на трудот 

766 — Приходи остварени во ОЗТ на опште-
ствените дејности од граѓани 

767 — Приходи остварени од заеднички при-
ходи на странскиот пазар 

768 — Приходи остварени од приходите по 
основ на продажба на стоки во кон-
сигнација и во комисион 

77 - ПРИХОДИ ОД ПРОДАДЕНИ СТОКИ 

770 - Пригоди остварени со продажба на 
стоки па големо 

771 — Приходи остварени со продажба на 
стоки на мало 

773 — Приходи остварени со продажба на 
стоки во рамките на ОЗТ 

774 — Приходи остварени "Со употреба на 
стоки за сопствени потреби 

775 — Приходи остварени со продажба на ма-
теријали и отпадоци 

78 - ДРУГИ ПРИХОДИ 

780 — Приходи од камати 
781 — Приходи од дотации и субвенции 
782 — Приходи од компензации, регреси, пре-

мии и др. 
783 — Приходи по основ на учество ЕО за-

еднички доход кој е остварен во банка 
784 — Приходи по основ на учество во за-

еднички доход кој е остварен во ОЗТ и 
ка ј друга КОС 

785 — Приходи од погони, односно од други 
работни единици во странство 

786 — Приходи од претпријатија во странство 
787 — Позитивни курсни разлики 
788 — Други приходи 

780 — Разлика на приходите и расходите 

КЛАСА 8: ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД, ДОХОД И НИВ-
НИ РАСПОРЕД 

80 - ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД 

800 — Заеднички доход 

81 - РАСПОРЕД НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

810 — Дел од заедничкиот доход кој им при-
паѓа на други ОЗТ по основ на на-
домест за стопанисување со здружена 
средства 

811 — Дел од заедничкиот доход кој им при-
паѓа на земјоделци и на други работни 
луѓе 

813 — Дел од заедничкиот доход за враќање 
на вредноста на здружените средства 

819 — Дел од заедничкиот доход кој им при-
паѓа на ОЗТ 

82 - ДОХОД 

820 - Доход 

83 - РАСПОРЕД НА ДЕЛ ОД ДОХОДОТ ЗА ПРИ-
ДОНЕСИ И ДАНОЦИ 

830 — Придонеси од доходот на СИЗ за обра-
зование 

831 — Придонеси од доходот на СИЗ за наука 
и култура 

832 - Придонеси од доходот на СИЗ за дому-
вање 

833 -— Придонеси од доходот на СИЗ за 
здравство 

834 — Придонеси од доходот на СИЗ за соци-
јална заштита 

835 — Придонеси од доходот на СИЗ на дру-
гите општествени дејности определени 
со закон 

836 - Придонеси од доходот за пензиско и 
инвалидско осигурување 

837 — Придонеси од доходот за вработување 
и социјална сигурност на работниците 

838 — Даноци од доходот за општината 
839 - Даноци од доходот за републиката, 

односно за автономната покраина 

84 - РАСПОРЕД НА ДЕЛ ОД ДОХОДОТ ЗА ДРУ-
ГИ НАМЕНИ 

840 — Дел од доходот за работната заедница 
841 — Дел од доходот за зачувување, унапре-

дување и заштита на човековата ра-
ботна и животна средина 

842 — Дел од доходот за членарини 
843 — Дел од доходот за општонародна од-

брана и општествена самозаштита 
844 — Дел од доходот за амортизација прес-

, метана над износот по пропишаните 
минимални стапки 

845 — Дел од доходот за казни, такси и суд-
ски трошоци 

846 — Дел од доходот за премии на осигу-
рување 
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847 — Дел од доходот за надомест на банкар-
ски услуги 

848 — Дел од доходот за надомести на тро-
шоците на платниот промет во Југо-
славија 

849 — Дел од доходот за други надомести 

85 - РАСПОРЕД НА ДЕЛ ОД ДОХОДОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ 

850 — Дел од доходот кој е резултат од ис-
клучителни погодности 

851 — Дел од доходот по основ на развојни 
премии или по други основи за опре-
делени намени 

852 — Дел од доходот кој му припаѓа на ос-
новач на работна единица во странство 

853 — Дел од доходот кој му припаѓа на ос-
новач на претпријатие во странство од 
Југославија 

855 — Дел од доходот кој им прип,аѓа на 
странски лица по основ на надомест за 
стопанисување со вложени средства 

856 - Дел од доходот кој им припаѓа на 
странски лица по основ на враќање 
вложени средства 

857 — Дел од доходот за камати 
853 — Дел од доходот за други определени 

намени 

86 - ЧИСТ ДОХОД 

860 - Чист доход 

87 - РАСПОРЕД НА ДЕЛОТ ОД ЧИСТИОТ ДО-
ХОД ЗА ЛИЧНА И ЗАЕДНИЧКА ПОТРО-
ШУВАЧКА 

870 — Дел од чистиот доход за лични доходи 
876 - Дел од чистиот доход за заедничка 

потрошувачка за потребите на домува-
њето 

878 — Дел од чистиот доход за заедничка по-
трошувачка за други потреби 

83 - РАСПОРЕД НА ДЕЛОТ ОД ЧИСТИОТ ДО-
ХОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРОШИРУВА-
ЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА 
ТРУДОТ И РЕЗЕРВИТЕ 

880 — Дел од чистиот доход за деловниот 
Фонд 

831 — Дел од чистиот доход за унапредување 
на материјалната основа на трудот 

882 - Дел од чистиот доход кој е резултат от 
исклучителни погодности за деловниот 
фонд 

833 — Дел од чистиот доход кој е резултат од 
исклучителни погодности за развој на 
материјалната основа на здружениот 
труд во ОПЗ 

884 — Дел од чистиот доход за покривање па 
загубата на други ОЗТ 

885 — Дел од чистиот доход за резервниот 
фонд 

836 — Дел од чистиот доход кој е резултат од 
исклучителни погодности за резерв-
ниот фонд 

887 — Дел од чистиот доход за други потреби 
888 — Дел од чистиот доход за други фондови 

89 - ЗАГУБА 

890 - Загуба 
899 — Покривање на загубата 

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

90 - ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕД-
СТВА 

900 — Деловен фонд 
901 — Извори на средства отстапени на трај -

но користење 
902 — Извори на средства за развој на мате-

ријалната основа на здружениот труд 
во ОПЗ 

909 — Обврски за користениот дел на делов-
ниот фонд за покривање на загубата 

91 - ОБВРСКИ ЗА ДОЛГОРОЧНО ЗДРУЖЕНИ 
СРЕДСТВА 

910 — Здр,ужени средства на ОЗТ 
911 - Здружени средства на СИЗ на матери-

јалното производство 
912 — Здружени средства на банки 
913 — Здружени средства на други КОС 
915 — Здружени средства на земјоделци 
916 — Здружени средства на работни луѓе 
917 — Вложени средства на странски лица 

92 - ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ДЕЛОВНИ 
СРЕДСТВА 

920 — Долгорочни кредити за основни сред-
ства 

921 — Долгорочни кредити за основни сред-
ства 

922 — Долгорочни кредити за основни сред-
ства од странство 

923 — Долгорочни кредити за обртни средете а 
924 — Долгогодишни стоковни кредити за 

обртни средства 
925 — Долгорочни кредити за обртни сред-

ства од странство 
926 — Долгорочни стоковни кредити за ос-

новни средства од странство 
928 — Долгорочни кредити за санација 

93 - КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ДЕЛОВНИ 
СРЕДСТВА 

930 — Краткорочни кредити за основни сред-
ства 

931 — Краткорочни стоковни кредити за ос-
новни средства 

932 — Краткорочни кредити за основни сред-
ства од странство 

933 — Краткорочни кредити за обртни сред-
ства 

934 — Краткорочни стоковни кредити за 
обртни средства 

935 — Краткорочни кредити за обртни сред-
ства од странство 

938 — Краткорочни кредити за санација 

94 - ОБВРСКИ ЗА КРАТКОРОЧНО ЗДРУЖЕНИ 
СРЕДСТВА 

940 — Здружени средства на ОЗТ 
941 — Здружени средства на СИЗ на матери-

јалното производство 
942 — Здружени средства на банки 
943 — Здружени средства на други КОС 
945 — Здружени средства на земјоделците 
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946 — Здружени средства на другите р а б а т н и 
луѓе 

947 — Вложени средства на странски лица 

95 - ИЗВОРИ НА СРЕД СТЕ АТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

950 — Резервен фонд 
951 — Обврски за здружените средства на 

резервите 
953 — Други обврски по основ на средствата 

на резергите 
958 — Други извори на средства на резервите 

96 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАР-
НОСТА И ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

960 — Фонд на солидарноста 
961 - Обврски за здружените средства на со-

лидарноста ' 
962 — Обврски по основ на средствата на со-

лидарноста за отстранување после-
дици од елементарни непогоди 

963 — Други 'обврски по основ на средствата 
на солидарноста 

964 — Други извори на средствата на соли-
дарноста 

965 - Фонд за унапредување на материјал-
ната основа на трудот 

966 — Други фондови 
967 — Обврски за здружените средства за 

други намени 
968 — Други обврски по основ на средствата 

за други намени 
969 — Други И З Б О Р И на средства за други 

намени 

97 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА. 
ПОТРОШУВАЧКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДО-
МУВАЊЕТО 

970 — Фонд за заедничка потрошувачка — дел 
за потребите на домувањето 

971 - Обврски за здружените средства за 
потребите на домувањето 

972 — Кредити за станбена изградба 
973 — Други обврски по основ на средствата 

за заедничка потрошувачка за потре -
бите на домувањето 

978 — Други извори на средствата за ,заед-
ничка потрошувачка за потребите на 
домувањето 

98 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА 
ПОТРОШУВАЧКА ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ 

ОРО — Фонд за заедничка потрошувачка — дел 
за други потреби 

981 — Обврски за здружените средства за 
заедничка потрошувачка за други 
потреби 

982 — Кредити за други потреби за заед-
ничка потрошувачка 

98З — Други обврски по основ на средствата 
за заедничка потрошувачка за други 
потре-би 

983 — Дгуги извори на средствата за 'заед-
ничка потрошувачка за други потреби 

99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

990 до 939 — Слободни конта 

З а б е л е ш к а : 

Кратенките употребени во свој контен план ги 
имаат следните значења: 

1) ООЗТ — основна организација на здружен 
труд 

2) ОЗТ — организација на здружен труд 
3) РЗ - работна заедница 
4)СИЗ - самоуправна интересна заедница 
5) ОПЗ — спштествено-политичка заедница 
6) КОС — корисник на општествени средства 

Основна организација на здружен труд: 

Организација на здружен труд: 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 

НА - 19 ГОДИНА 
А К Т И Е А 

И з н о с 
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б) Хартии од вредности 

9 110 Чекови 
10 111 Меници 
11 112 Обврзници 
12 113 Верижни чекови 
13 114 Финансиски чекови 
14 118 Други хартии од вредности 

в) Побаруавзња од деловни односи 

15 120 Покриени побарувања од купувачи 
16 121 Покриени побарувања по основ на компензации, регреси, пре-

мии и др. 
17 122 Покриени побарувања од купувачи во странство 
18 125 Купувачи 
19 126 Побарувања по основ на компензации, регреси, премии и др. 
20 127 Купувачи во странство 
21 130 Побрзувања за аванси 
22 131 Побарувања од работници 
23 132 Други побарувања од деловни односи 

г) Побарувања од доходот 

24 133 Побарувања по основ на платени даноци од доходот 
25 134 Побарувања по основ на платени придонеси од доходот 
26 135 Побарувала по основ на платени други обврски од доходот 
27 136 Побарувања по основ на надомест на личните доходи и додатоци 
28 140 Побарувања ?а предадени про ИЗБОДИ 

29 141 Покриени побарувања од заеднички приход 
30 142 Побарувања по распоредениот заеднички приход 
31 145 Побарувања од заедничкиот доход 

д) Средства во пресметка 

32 160 Побарувања за пренесени средства по основ на загуба во те-
кот на годината 

33 161 Побарувања од работната заедница 
34 162 Побарувања по краткорочни кредити 
35 163 - Побарувања по долгорочни кредити 
36 164 Побарувања по кредити за санација 
37 165 Краткорочно здружени средства 
38 166 Долгорочно здружени средства 
39 167 Здружени средства за работење на РЗ 
40 168 Други побарувања од односите во ОЗТ 
41 171 Побарувања по краткорочни кредити 
42 172 Побарувања по долгорочни кредити 
43 173 Вложени средства во претпријатија и погони, односно во други работни единици во странство 
44 174 Побарувања од претпријатие во странство по основ на учество 

во распределбата на доходот 
45 175 Побарувања од погони, односно од други работни единици во 

странство по основ на учество во распределбата на доходот 
46 176 Побарувања од основачите за покривање на загуба 
47 178 Други побарувања 
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1 2 3 4 5 

ѓ) Разграничен дел од доходот по основ на залихи и враќања 
на даночни и други давачки 

48 180 Разграничени лични доходи 
49 181 Разграничени други издатоци од доходот 

е) Активни временски разграничувања 

50 191 Други материјални трошоци 
51 192 Платени обврски од доходот 
52 193 Курсни разлики 
53 196 Данок на промет во наплатени приходи 
54 198 Други активни временски разграничувања 

II. ЗАЛИХИ 

55 310, 319 Суровини и материјал 
56 350 Ситен инвентар на залихи 
57 351 Амбалажа на залихи 
58 360, 361 Ситен инвентар во употреба 
59 365, 366 Амбалажа во употреба 
60 600 ,609 Производство, недовршени производи, Полупроизводи и делови 
6 1 6 3 0 и дел ГОТОЕИ производи на складиште 

од 639 
62 6Ѕ1 и дел Готови произведи предадени за заедничка работа, односно за-

од 639 едкпчко работење 
63 632 и дел Готови -производи на пат 

од 639 
64 4 633 Разграничен дел од трошоците за продадени производи по основ 

на враќање на дамески и други давачки 
65 650 и дел Производи преземени од производителите на складиште 

од 659 
66 652 и дел Производи преземени од производителите на пат 

од 659 
67 660 и цел Стоки па складиште 

од 669 
68 661 и дел Стоки во продавници 

од 669 
69 662 и дел Стоки на пат 

од 669 
70 670 и дел Стоки примени во консигнација л 

од 679 
71 671 и дел Стоки примени ЕО комисион 

од 679 

72 ЕК УШТО (ред. број 55 до ред. број 71) 

III. ПЛАСМАНИ ОД ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

б) Краткорочни пласмани 

73 150 Краткорочни депозити 
74 131 Побарувања по краткорочни кредит и 
75 152 Побарувања по краткорочни/ стоковни кредити 
76 153 Побарувања по краткорочни потрошувачки кредити 
77 154 Побарувања од странски лица по краткорочни кредити 
78 155 К р а т о р о ч н и пласмани ЕО хартии од вредност 
79 156 Здружени средства ЕО други ОЗТ 
80 157 Здружени средства во интерна банка 
81 158 Други краткорочни пласмани 
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б) Долгорочни пласмани 

82 030 Здружени средства во други ОЗТ 
83 031 Здружени средства во СИЗ на материјалното производство 
84 032 Здружени средства во интерна банка 
85 033 Здружени средства во банки 
86 034 Здр.ужени средства во ОЗТ на територијата на стопански не-

доволно развиените републики и САН Косово 
87 035 Здружени средства кај други КОС 
88 036 Здружени средства со земјоделци и со други работни луѓе 

89 037 Вложени средства во странски фирми 
99 038 Здружени средства за развој на материјалната основа на здру-

жениот труд во СИЗ 
91 040 Долгорочни депозити 
92 041 Побарувања по долгорочни кредити 
93 042 Побарувања по долгорочни стоковни кредити 
94 043 Побарувања "го долгорочни потрошувачки кредити 
95 044 Побарувања по долгорочни кредити за санација 
бб 045 Побарувања по долгорочни кредити на странски лица 
97 046 Заем на фондот на федерацијата за кредитирање на 

развој 
98 047 Заем но прописите на ОПЗ 
99 048 Долгорочни пласмани во хартии од вредност и други долгороч-

ни пласмани 

IV. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

а) Основни средства во употреба 

100 ООО Земјишта 
101 001 Шуми 
102 002 Градежни објекти 
103 033 Опрема 
104 004 Долгогодишни насади 
105 005 Основно стадо 
106 006 Материјални права 
107 007 Основачки вложувања 
108 008 Други основни средства 

109 ВКУПНО ОСНОВНА СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО НАБАВ-
НАТА ВРЕДНОСТ (ред. бр, 100 до 103) 

110 022 Исправка на вредноста на градежните објекти 
111 023 Исправка на вредноста на опремата 
112 024 Исправка па вредноста на долгогодишните насади 
113 025 Исправка на вредноста на основното стадо 
114 026 Исправка на вредноста на материјалните права 
115 027 Исправка на вредноста на основачките вложувања 
116 028 Исправка на вредноста на другите основни средства 

117 ВКУПНО ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА (ред. бр НО до 116) 

11.8 ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО СЕГАШ-
НАТА ВРЕДНОСТ (ред. бр. 309 минус ред. бр. 117) 

35 Основни средства во подготовка 

119 010 Издвоени парични средства за инвестиции 
120 011 Побарувана за аванси по основ на инвестиции 
121 012 Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства 
122 013 Залихи на инвестиционен материјал 
123 014 Инвестиции во тек — градежни објекти 
124 015 Инвестиции во тек — опрема 
125 016 Инвестиции во тек — друго 
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в. Деловни средства надвор ед употреба 

126 090, 091 Трајно неупротебливи основни средства 
127 092 Запрени инвестиции 
128 093, 094 Сомнителни и спорни побарувања 
129 095 Непокриена загуба 
ЈЗО 096 Загуба покриена од деловниот фонд 
131 097 Загуба покриена со кредит за санација 

В. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

132 050 Парични средства на резервите 
133 051 Здружени средства во фондот на заедничките резерви на ОЗТ 
134 052 Здружени средства во фондот на заедничките резерви на ОПЗ 
135 053 Други здружени средства на резервите 
136 054 Побарувања по кредити за санација од средствата на резервите 
137 055 Пласмани БО хартии од вредност и други пласмани на средства-

та на резервите 
133 058 Други побарувања од средствата на резервите 

В. СРЕДСТВА МА СОЛИДАРНОСТА И ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

139 060 Парични средства на солидарноста 
140 061 Здружени средства на солидарноста 
141 064 Други пласмани на средствата на солидарноста 
142 065 Парични средства за други намени 
143 065 Здружени средства за други намени 
144 068 Други пласмани на средствата за други намени 

Г. СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА ДОМУВАЊЕТО 

145 070 Парични средства за заедничка потрошувачка за потребите ма 
домувањето 

146 071 . Здружени станбени згради и станови во СИЗ за домување 
147 072 Други здружени средства за заедничка потрошувачка за потре-бите на домувањето во СИЗ за домување 
148 073 Здружени средства за заедничка потрошувачка за потребите на 

домувањето во ОЗТ 
149 074 Здружени парични средства за заедничка потрошувачка за по-

требите на домувањето во други КОС 
150 075 ,Пруги пласмани на средствата за заедничка потрошувачка за 

потребите на домувањето 
151 076 Станбени згради и станови во изградба 
152 077 Побарувања од средствата за заедничка потрошувачка за по-требите на домувањето 
153 078 Побарувања по кредити дадеви на работници за потребите на 

домувањето 

Д. СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА ЗА ДРУГИ 
ПОТРЕБИ 

154 080 Парични средства за заедничка потрошувачка за други потреби 
155 081 Здружена средства за заедничка потрошувачка за други по-

треби во ОЗТ 
156 082 Други здружени средства за заедничка потрошувачка за други 

потреби 
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157 083 Други пласмани на средства за заедничка потрошувачка за 
други потреби 

158 085 Објекти за заедничка потрошувачка во употреба 
159 086 Опрема за заедничка потрошувачка во употреба 
160 087 Објекти и опрема за заедничка потрошувачка со подготовка 
161 088 Побарување од средствата за заедничка потрошувачка за други 

потреби 
162 089 Исправка на вредноста на објектите и опремата за заедничка 

потрошувачка 

ВКУПНА АКТИВА 

АКТИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

П А С И В А 

1 2 3 4 5 

А, ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

I. ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

103 900 Деловен фонд 
164 901 Извори на средства отстапени на трајно користење 
165 902 Извори на средства за развој на материјалната основа на здру-

жениот труд во ОПЗ 
166 909 Обврски за користениот дел на деловниот фонд за покривање 

на загуби 

II. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

а) Долгорочни здружени средства 

167 910 Здружени средства на ОЗТ 
168 911 Здружени средства на СИЗ на материјалното производство. 
169 912 Здружени средства на банките 
170 913 Здружени средства на другите КОС 
171 915 Здружени средства на земјоделците 
172 916 Здружени средства на работните луѓе 
173 917 Вложени средства на странски лица 

б) Долгорочни кредити 

174 920 Долгорочни кредити за основни средства 
175 921 Долгорочни стоковни кредити за основни средства 
176 922 Долгорочни кредити за основни средства од' странство 
177 923 Долгорочни кредити за обртни средства 
178 924 Долгорочни стоковни кредити за обртни средства 
179 925 Долгорочни кредити за обртни средства од странство 
180 926 Долгорочни стоковни кредити за основни средства од странство 
181 928 Долгорочни кредити за санација 

III. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

а) Краткорочни кредити 

182 930 Краткорочни кредити за основни средства 
183 931 Краткорочни стоковни кредити за основни средства 
184 932 Краткорочни кредити за основни средства од странство 
185 933 Краткорочни кредити за обртни средства 
186^ 934 Краткорочни стоковни кредити за обртни средства 
187 935 Краткорочни кредити за обртни средства од странство 
188 938 Краткорочни кредити за санација 
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б) Обврски за краткорочно здружени средства 

189 940 Здружени средства на ОЗТ 
190 941 Здружени средства на СИЗ на материјалното произнодс-Ео 
191 942 Здружени средства на банките 
192 943 Здружени средства на другите КОС 
193 945 Здружени средства на земјоделците 
194 946 Здружени средства на работните луѓе 
195 947 Вложени средства на странски лица 

в) Обврски од деловни односи 

196 220 Добавувачи за основни средства во Југославија 
197 221 Добавувачи зо основни средства во странство 
198 222 Добавувачи за обртни средства во Југославија 
199 223 Добавувачи за обртни средства во странство 
200 224 Обврски за нефактурирани стоки и услуги 
201 225 Добавувачи граѓани 
202 226 Обврски за стоки примени во  
203 210 Обврски по чекови 
204 211 Обврски по меници 
205 213 Обврски по верижни чекови 
2,03 214 Обврски по финансиски чекори 
207 218 Обврски по други инструменти за п,:. 
208 230 Обврски за аванси 
209 231 Обврски спрема работниците 
22 0 232 Обврски но запирања ед работнициве 
211 236 Обврски по втасани а неплатени отплати на кредит 
212 238 Други обврски 

г) Обврски од доходот 

213 233 Обврски по основ на помалку наплатени даноци од доходот 
214 234 Обврски по основ на помалку платени придонеси од'доходот 
215 235 Обврски со основ на помалку платени други обврски од доходот 
216 240 Обврски за преземени производи 
217 241 Покриени обврски по заедничкиот приход 
218 242 Обврски по распоредениот заеднички приход 
219 244 Обврски .за преземени продадени производи 
220 245 Обврски од заедничкиот доход 
221 2,1:7 Распоредени средства на чистиот доход за личен доход 

д) Обврски по запрени даноци и придонеси 

222 200 Обврски по запрен данок на промет 
223 201 Обврски по запрени давачки наплатени кен продажната цена 
22,4 204 Обврски по запрени даноци и придонеси на услуги од граѓани 
225 205 Обврски по запрени даноци на добивка на странски лица 
226 208 Обврски по запрени други даноци и придонеси 
227 280 Обврски за чист личен доход од работен однос 
228 281 Обврски за надомести на чистиот личен доход за време на бо-

ледување 
229 282 Обврски за надомести на чистиот личен доход за иновации, ра-

ционализации и сл. 
230 283 Обврски за други надомести на чистиот личен доход 
231 284 Обврски за даноци ед личниот доход 
232 285 Обврски за придонеси од личниот доход 
233 236 Обврски за придонеси за станбена изградба од личниот доход 
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ѓ) Средства во пресметка 

234 260 Обврски за примени средства по осноз на загуба во текот на 
годината 

235 261 Обврски спрема работната заедница 
236 262 Краткорочни кредити 
237 263 Долгорочни кредити 
238 264 Кредити за санација 
239 265 Обврски за краткорочно здружени средства 
240 266 Обврски за долгорочно здружени средства 
241 267 Обврски на РЗ за здружени средства 
242 268 Други обврски од односите во ОЗТ 
243 271 Краткорочни кредити 
244 272 Долгорочни кредити 
245 273 Вложени средства на основачите 
246 274 Обврски спрема основачот по основ на учество во распределба-

247 276 
та на доходот 

247 276 Обврски по основ на покрививе на загуба на претпријатието 
и погоните, односно на другите работни единици во странство 

248 278 Други обврски 

с) Пасивни временски разграничувања 

249 290 Пресметани трошоци за инвестиционо одржување 
250 291 Пресметани други материјални трошоци 
251 292. Пресметани обврски од доходот 
252 293 Пресметани курсни разлики 
253 294 Пресметани приходи од заедничкиот приход 
254 295 Пресметани приходи 

296 Данок на про,мет во пресметаните приходи 
256 298 Други пасивни временски разграничувања 

Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

257 950 Резервен фонд 
258 951 Обврски за здружените средства на резервите 
259 953 Други обврски по основ на средствата на резервите 
260 958 ' Други извори на средствата на резервите 

В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА И ЗА 
ДРУГИ НАМЕНИ 

261 960 Фонд на солидарноста 
262 961 Обврски за здружените средства на солидарноста 
263 962 Обврски г.о основ на средствата на солидарноста за отстранува-

ње на последиците од елементарни непогоди 
264 963 Други обврски по основ на средствата на солидарноста 
265 964 Други извори на средствата на солидарноста 
266 965 Фонд за унапредување на материјалната основа на трудот 
267 966 Други фондови 
263 967 Обврски за здружените средства за други намени 
263 968 Други обврски по основ на средствата за други намени 
270 969 Други извори на средствата за други намени 

Г. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУ-
ВАЧКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДОМУВАЊЕТО 

271 970 Фонд за заедничка потрошувачка — дел за потребите на до-
мувањето 

272 971 Обврски за здружените средства за потребите на домувањето 
273 972 Кредити за станбена изградба 
274 973 Други обврски по основ на средствата за заедничка потрошу-

вачка за потребите на до.мувањето 
275 978 Други извори на средствата за заедничка потрошувачка за по-

требите на домувањето 
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Д. ИЗБОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУ-
ВАЧКА ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ 

276 980 Фонд за заедничка потрошувачка — дел за други потреби. 
277 981 Обврски за здружените средства за заедничка потрошувачка за 

други потреби 
278 932 Кредити за други погреби за заедничка потрошувачка 
279 983 Други обврски по основ на средствата за заедничка потрошу-

вачка за други потреби 
280 988 Други извори на средствата за заедничка потрошувачка за дру-

ти потреби 

ВКУПНА ПАСИВА . - - ..... . Г - . , , 
ПАСИВНИ КОНТА НА ЕОНВИЛЛНСНЛТЛ ЕВИДЕНЦИЈА 

Раководител на книговодството, . Директор, 

З а б е л е ш к а : 

Кратенките употребени во овој образец ги ике ат следните значења: 
1) ООЗТ — основна организација на здружен труд 
2) ОЗТ — организација на здружен труд 
3) Р З — работна заедница 
4) СИЗ — самоуправна интересна заедница 
5) ОПЗ — општествено-политичка заедница 
6) КОС — корисник на општествени средства 

Основна организација на здрз^жеи труд   

Организација на здружен труд 

А, УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

Е РАСХОДИ 

1 л0, 63 Залихи на произведеното, на готови производи (вредност на 
супстанцијата) на почетокот на годината 

2 400 Потрошени суровини и материјали 
3 401 Потрошена енергија 
4 402 Транспортни услуги 
5 403 Трошоци за инвестиционо одржување на средствата на трудот 
6 404 Други производствени услуги 
7 405 Отпис па ситниот инвентар 
8 406 Материјални трошоци за освојување на ново производство и 

истражувале и откривање на рудно и друго минерално богатство 
9 407 Други производствени услуги 

10 408 Други материјални трошоци 
11 410 Издатоци за тек;/или потреби за заштита на работата и заш-

штита на работната средина 
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12 411 Издатоци за текушти потреби за стручно образование и науч-
но-истражувачка работа 

13 412 Издатоци за исхрана на работниците 
14 413 Авторски хонорари 
15 414 РГздатоци за привремени и повремени работи 
16 415 Закупнина за средства на трудот на граѓани 
17 416 Издатоци за реклама и пропаганда 
18 417 Издатоци за репрезентација 
19 418 Надо-мести на други трошоци на работниците 
20 420 Амортизација според пропишаните минимални стапки 
21 430 Дневници за службени патувања во Југославија 
22 431 Дневници за службени патувања во странство 
23 432 Надомести на трошоците за превоз на службено патување во 

Југослав? И, а 
24 433 Надомести на трошоците за превоз на службено патување во 

странство 
25 434 Надомести на трошоците за превоз на работа и од работа 
26 435 Надомест за сместување и исхрана на терен 
27 438 Надомести на други трошоци на работниците 
28 440 Преземени вредности на заеднички производи од земјоделците 
29 411 Преземени вредности па заеднички производи од работните луѓе 

30 ВКУПНО (ред. бр. 1 до 29) 
31 720 Набавна вредност на продадени стоки на големо 
32 721 Набавна РЈредност на продадени стоки на мало 
33 725 Набавна вредност на продаден материјал и отпадоци 
34 730 Дополнително утврдени трошоци на работењето од поранешни-

те години 
35 731 ' Отпишани побарувања и исправка на вредноста на сомнителни 

и спорни побарувања 
38 732 Исправка на вредноста на залихите и кусоциге утврдени со по-

писот 
37 733 Надомест на неамортизираната вредност на основите средства 
38 - 734 Надомест за штета и износи на штети и оштетувања на обрт-

ните и основните средства 
39 735 Покривање на загуба на погон, односно на други работни еди-

цп во странство 
40 736 Похфиваље на загуба на претпријатија во странство 
41 737 Негативни курсни разлики 
42 733 Други издатоци што се јавуваат повремено 
43 739 Вредност на употребените сопствени производи, стоки и услуги 

за репрезентација, реклама и пропаганда 

44 ВКУПНО (ред. бр. ЗС до 43) 

45 63, 63 Залихи на производството и готовите производи (вредност на 
супстанција) на крајот на периодот 

46 ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА (ред. бр. 44 минус ред. бр. 45) 

47 - ДОХОД (ред. бр. 72 минус ред. бр. 46 = ред. бр. 75+76-1-78 + 125) 

48 ' ВКУПНО (ред. бр. 46 плус ред, бр. 47) 

П. ПРИХОДИ 

49 760 Приходи остварени со продажба на домашен пазар 
50 761. Приходи остварени на странски пазар 
51 762 Приходи остварени во рамките на ОЗТ 
52 763 Приходи остварени од заеднички приход на домашен пазар 
38 764 Приходи остварени по основ на употреба на производи и ус-

луги за сопствени потреби 
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54 765 Приходи остварени со слободна размена на трудот 
55 766 Приходи остварени во ОЗТ на општествените дејности од гра-

ѓани 
56 767 Приходи остварени од заеднички приходи на странскиот пазар 
57 768 Приходи остварени од приходите по основ на продажба на сто-

ки во консигнација и комисион 
58 770 Приходи остварени со продажба на етоки на големо 
59 771 Приходи остварени со продажба На стоки на мало 
60 773 Приходи остварени со продажба на стоки во рамките на ОЗТ 
61 774 Приходи остварени со употреба на стоки за сопствени потреби 
62 775 Приходи остварени со продажба на материјали и отпадоци 
63 780 Приходи од камати 
64 781 Приходи од дотации и субвенции 
65 782 Приходи од компензации, регреси, премии и др. 
66 783 Приходи по основ на учество во заедничкиот доход што е ост-

варен во банка 
67 784 Приходи по основ на учество во заедничкиот доход што е ост-

варен во ОЗТ и кај други КОС 
68 785 Приходи од погони, односно од други работни единици во 

странство 
69 786 Приходи од претпријатија во -странство 
70 787 Позитивни курсни разлики 
71 788 Други ^приходи 
72 ВКУПЕН ПРИХОД (ред. бр. 49 до 71) 

73 ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА ^НАДОМЕСТЕНИ ОД ВКУПНИОТ 
ПРИХОД (ред. бр. 46 минус ред. бр. 72) 

74 ВКУПНО (ред. бр. 72 плус ред. бр. 73 = ред. бр. 48) 

Б. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

I. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

75 810 Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на други ОЗТ по 
основ на надомест за стопанисување со здружени средства 

76 811 Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на земјоделците и 
другите работни луѓе 

77 813 Дел од заедничкиот доход за враќање на вредноста на здру-
жените средства 

78 819 Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на ОЗТ 

79 . ВКУПНО (ред. бр. 75 до 78) 

II. ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД 

80 800 Заеднички доход (ред. бр. 80 = ред. бр. 78) 

В. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

I. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ СПОРЕД НАМЕНАТА 

а) Распоредување на доходот според намената 

81 830 Придонеси од доходот на СИЗ за образование 
82 831 Придонеси од доходот на СИЗ за наука и култура 
83 832 Придонеси од доходот на СИЗ за домување 
84 833 Придонеси од доходот на СИЗ за здравство 
85 834 Придонеси од доходот на СИЗ за социјална заштита 
86 835 Придонеси од доходот на СИЗ на другите општествени дејности 

определени со закон 
87 836 Придонеси од доходот за пензиско и инвалидско осигурувате 
88 . 837 Придонеси од доходот за вработување и за социјална сигурност 

на работниците 
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89 838 Даноци од доходот на општината 
90 839 Даноци од доходот на републиката, односно на автономната по-

краина 
91 840 Дел од доходот за работната заедница 
92 841 Дел од доходот за зачувување, унапредување и заштита на чо-

вековата работна и животна средина 
93 842 Дел од доходот за членарини 
94 843 Дел од доходот за општонародна одбрана и општествена само-заштита 
95 844 Дел од доходот за амортизација пресметана над износот според 

пропишаните минимални стапки 
96 845 Дел од доходот за казни, такси и судски трошоци 
97 843 Дел од доходот за премии за осигурување 
93 847 Дел од доходот за надомести на банкарски услуги 
99 843 Дел од доходот за надомести на трошоците на платниот пролет 

вз Југославија 
103 849 Дел од доходот за други надомести 
101 850 Дел од доходот што е резултат од исклучителни погодности 
102 851 Дел од доходот по основ на развојни премии или по други ос-

нови за определени намени 
103 852 Дел од доходот што му припаѓа на основач на погон во стран-

ство 
104 853 Дел од доходот што му припаѓа на основач на претпријатие во 

странство од Јзтославија 
105 855 Дел од доходот што им припаѓа на странски лица по основ на 

надомест за стопанисување со вложени средства 
105 856 Дел од доходот што им припаѓа на странски лица по основ на 

враќање на вложените средства 
107 857 Дел од доходот за камати 
103 853 Дел од доходот за други определени намени 
103 Вкупно (ред. бр. 81 до 103) 

б) Распоредување на чистиот доход 

НО 870 Дел од чистиот доход за лични доходи 
111 876 Дел од чистиот доход за заедничка потрошувачка за потреби-

те за домувањето 
112 878 Дел од чистиот доход за заедничка потрошувачка за други 

потреби 
113 880 Дел од чистиот доход за деловниот фонд 
114 881 Дел од чистиот доход за унапредување на материјалната основа 

на трудот 
115 882. Дел од чистиот доход што е резултат од исклучителни погод- ^ 

пости за деловниот фонд 
116 833 Дел од чистиот доход што е резултат од значителни погодно-

сти за развој на материјалната основа на здружениот труд во 
ОИЗ 

117 884 Де;/ од чистиот доход за покривање на загубите на други ОЗТ 
118 885 Дел од чистиот доход за ре.зервниот фонд 
119 836 Дел од чистиот доход што е резултат од исклучителни погодно-

сти за резервниот фонд 
123 837 Дел од чистиот доход за други потреби 
121 838 Дел од чистиот доход за други потреби 

122 Распореден чист доход (ред. бр. 103 до 121) 
123 Распореден доход (ред. бр, 109 плус ред. бр. 122) 

II. СТРУКТУРА НА ДОХОДОТ И ЗАГУБАТА 

124 дел од 820 Остварен доход (ред. бр, 47 минус ред, бр, 73 лп 77) 
125 дел од 820 Зголемување на доходот1 

128 дел од 820 Намалување на доходот 
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127 820 Доход за распоредување (ред. бр. 124 Плус ред.. бр. 125 минус 
ред. бр. 126) 

128 860 Остварен чист доход 
129 Непокриени обврски од доходот (ред. бр. 107 минус ред. бр. 127) 
130 " - ' Исплатени аконтации за лични доходи и други обврски непо-к р и е н од чистиот доход (ред. бр. 122 минус ред. бр. 128) 

131 Вкупно (ред. бр. 129 плус ред. бр. 130) 
132 Распореден доход фед. бр. 127 плус ред. бр. 131 ^ ред. бр. 123) 

Г. ЗАГУБА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА 

I. ПОКРИВАШЕ НА ЗАГУБАТА 

133 Покривање на загубата од средствата на ре-зервите 
134 Покривање на загубата од средствата па заедничките резерви 

на ОЗГ 
135 Покривање на загубата по основ на заеднички ризик 
136 Покривање на загубата врз товар па деловниот фонд 
137 Покривање на загубата од други извори без обврска за враќање 
138 дел од 095 Н е с к р и е н а загуба од текуштата година 

139 . ВКУПНО (ред. бр. 132 до 138 = ред. бр. 140) 

II. ЗАГУБА 

140 890 Загуба 

Раководител на книговодството, ' Директор, 

З а б е л е ш к а 

Кратенките употребени во овој образец ги имаат следните значења: 

1) ОЗТ — организација на здружен труд 
2) СИЗ — самоуправна интересна заедница 

3) ОПЗ — општествено-политичка заедница 

Основна организација на здружен труд 

Организација на здружен труд 

НА 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ 

: 19 ГОДИНА 

Реден Ознака 
број на кон-

тото 
Наименување 

Промет од 1 ја-
Почетна состој- нуари до Вкупен промет 
ба на 1 јануари 19 год. (без од 1 јануари до 

19 година почетната со 19 
Салда 

стојба) година 

должи поба-
рува 

должи поба-
рува 

должи поба-
рува 

должи поба-
рува 

Раководител на книговодството, Директор, 
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Основна организација на здружен труд 

Организација на здружен труд 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
КОН ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА -

ДО 19-
БИЛАНС НА УСПЕХОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 

- ГОДИНА 

Група на 
Реден конта— 
број конто 

број 

Е л е м е н т и 

И з н о с 

во прет-
ходната 
година 

во текуш-
тата го-

дина 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

200 
201 

380, 281, 
282, 283 

280 
281 

282 

283 
281 
285 
860 
850 
851 

дел од ООО 
014. 015, 
016 
дел од 
014, 015, 

016 
920 

921 

922 У 

926 

Запрен данок на промет 
Запрени давачки наплатени со продажната цена 
Пресметани лични доходи 

Исплатени чисти лични доходи 
Исплатени надомести на чистиот личен доход за време на бо-
ледување 
Исплатени надомести на чистиот личен доход за иновации, ра-
ционализации и сл. 
Исплатени други надомести на чистиот личен доход 
Даноци од личен доход 
Придонеси од личен доход 
Дел од личниот доход за станбена изградба 
Дел од доходот што е резултат од исклучителни погодности 
Дел од доходот по основ на развојни премии или по други ос-
нови за определени намени 
Приходи наплатени по истекот на пресметковниот период 
Земјоделско земјиште 
Вложувања во инвестиции во текот на- годината 

Употребени сопствени производи, стоки и услуги за инвести-
ции во текот на годината 

Искористени долгорочни кредити за основни средства во земја-
та — во текот на годината 
Искористени долгорочни стоковни кредити за основни средства 
во земјата во текот на годината 
Искористени долгорочни кредити за основни средства од стран-
ство — во текот на годината 
Искористени долгорочни стоковни кредити за основни средства 
од странство — во текот на годината 
Искористени други долгорочни кредити за основни средства — 
во текот на годината 

Извршени отплати по долгорочни кредити за основни средства 

дел од 
263 и дел 

од 273 
920, 921, 
922, 926 и 
делови од 
263 и 272 

932, 924, 925 Извртени отплати по долгорочни кредити за обртни средства 
623 и 272 

и делови од 
928, 038, 

204 
дел од 

236 

Извршени отплати по кредити за санација 

27 дел од 876 

28 

29 

30 

81 

82 

Обврски по втасани а ненаплатени отплати по долгорочни кре-
дити 
Отплати по долгорочни кредити кои втасуваат во наредната го-
дина 
Дел од чистиот доход по основ на придонеси за станбена из-
градба во текот на годината 
Непотрошени средства за заедничка потрошувачка за станбена 
изградба, пронесени од претходната година 
Потрошени средства за заедничка потрошувачка за станбена из-
градба — во текот на годината 
Потрошени средства за заедничка потрошувачка за станбена 
изградба на работниците во приватна сопственост — во текот 
на годината 
Потрошени средства за заедничка потрошувачка за други потре-
би — во текот на годината 
Потро.шени средства за заедничка потрошувачка за исхрана на 
работниците — во текот на годината 
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33 Потрошени средства за заедничка потрошувачка за регрес за 
годишен одмор — во текот на годината 

34 Други лични примања врз товар на средствата за заедничка 
потрошувачка — во текот на годината 

35 Обврски од средствата за заедничка 'потрошувачка за потребите 
на домувањето 

бб 302 Царини и други увозни давачки за суровини и материјал 
37 303 Данок на промет за суровини и материјал 
38 309 Пресметана набавна вредност на суровини и материјал 
39 Покривање на загуби од претходната и од поранешни години 

извршено во теќуштата година без обврска за враќање 
40 Покривање на загуби од претходната и од поранешни години 

извршено во текупттата година со санационен кредит 
41 Заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 

развој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини 

42 Заем според прописите на ОЦЗ 
43 Резултат од Ревалоризацијата на набавната вредност на основ-

новнчте средства 
44 Резултат од Ревалоризацијата на отпишаната вредност на ве-

ните средства 
45 ' - П р 0 С е ч н 0 користени деловни средства 
46 Просечно користени основни средства 
47 Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа 
48 Просечен број на вработени врз основа на состојбата кон кра-

јот на месецот 
49 Број -на месеци на работењето 
50 Планиран Екупен приход 
51 ^ Планиран доход 
52 Планиран чист доход 
53 Планиран личен доход 
54 Планирана акумулација 
55 Заштеди на ' материјални -трошоци 
56 Исплатени чисти лични доходи за работа подолга од полното 

работно време 
57 100 Жиро-сметка 
58 102 Девизна средства 
59 010.101,103 Други парични средства и хартии од вредност 
60 104,106. 107 
61 108, 112, 118 
62 НО Чекови 
63 111 Меници 
64 113 Верижни чско. 
65 114 Финансиски чекови 
66 120,121,122 Покриени побарувања 
67 125,126,127 Непокриен^ побарувања 
68 011 Побарувања за аванси по основ на инвестиции 
69 130 Побарувања за аванси 
70 210, 211 Обврски по чекови и меници 
71 213 Обврски по верижни чекови 
72 214 Обврски по финансиски чекови 
73 22 Обврски спрема добавувачите 
74 230 Обврски за аванси 
75 31, 35, 36 Залихи на суровини и материјали, ситен инвентар и амбалажа 
76 60 Залихи на недовршено производство 
77 63 Залихи на готови производи 
78 бб, 67 Залихи на стоки 
79 90 без 909 Трајни извори на- деловни средства 
80 91, 94, 265, Здружени средства 

266 
81 920,921,922, Кредити за основни средства 

926, 930, 
931,932 и 
делови од 
262, 263, 271, 

272 
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82 923.924,925 Долгорочни кредити за обртни средства 
и делови од 
263 и 272 

83 933,934,935 Краткорочни кредити за обртни средства 
и делови од 
262 и 271 

84 923, 938. 264 Кредити за санација 
85 950 Резервен фонд 

Ненаплатени заеднички приходи 86 204 минус 
.194 

87 '295 мин.ус 
195 

88 дел од 095 Непокриена загуба од претходната и поранешните години 

Ненаплатени приходи 

Раководител на книговодството, Директор, 

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и 
член 57 став 1 од Законот за книговодството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

БИЛАНСИТЕ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНИ 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА 
ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА 

СРЕДСТВА 

Член 1 
Општествено-политичките организации, опште-

ствените организации, месните заедници и Други 
организации и заедници, освен ортанизациите и 
заедниците од член 8 ст. 2 до 5 од Законот за кни-
говодството, како и другите општествени правни 
лпца, што користат општествени средства (во на-
тамошниот текст: други корисници на општествени 
средства), водат книговодство по системот на един-
ствените сметки пропишани со Контниот план за 
другите корисници на општествени средства, што е 
отпечатен кон оваа уредба и претставува нејзин 
составен дел. 

Член 2 
Средствата и изворите на средствата, промените 

на средствата и на изворите на средствата, прихо-
дите и расходите и распоредот на приходите, дру-
гите корисници на општествени средства ги иска-
жуваат на соодветни синтетички сметки (со тро-
Јдифрени копта) пропишани во Контниот план за 
другите корисници на општествени средства. 

Член 3 
Сметките пропишани со Контниот план за дру-

гите корисници на општествени средства, другите 
корисници на општествени средства ги расчлену-
ваат Е1а аналитички сметки (аналитички контев 
план) според своите потреби и според потребите на 
соодветните општествено-политички и општествени 
организации. 

Член 4 
Состојбата на средствата и изворите на средст-

вата другите корисници на општествени средства ги 

искажуваат на образецот Биланс на состојбата на 
19 година, што е отпечатен 

кон оваа уредба и претставува не1зин составен ден:. 

Член 5 
Приходите и расходите и распоредот на прихо-

дите другите корисници на општествени средства ги 
искажуваат на образецот Биланс на приходите и 
р.асходите од 1 јануари до 19 го-
дина, што е отпечатен кон оваа уредба и претставу-
ва нејзин составен дел. 

Член п 
Состојбата на средствата и на изворите на сред-

ствата кон почетокот на годината, промените на 
средствата и на изворите на средствата во текот на 
годината и состојбата на средствата и на изворите 
на средствата на крајот на годината, другите ко-
рисници на општествени средства ги искажуваат ич 
образацот Заклучен лист на 19 
година, што е отпечатен кон оваа уредба и претста-
вува нејзин составен дел. 

Утврдување на состојбата на средствата и на 
изворите на средствата и утврдување на приходите 
и на расходите за деловната година (завршна смет-
ка), другите корисници на општествени средства 
вршат на обрасците: Биланс на состојбата на 

19 година, Биланс на приходите и 
расходите од 1 јануари до 19 година 
и Заклучен лист на 19 година. 

Член 8 
Другите корисници на општествени средства, 

освен месните заедници, коишто вршат дејност на 
подрачјето на месната заедница, односно во органи-
зациите на здружен труд или кај други корисници на ' 
општествени средства, и куќните совети коишто рас-
полагаат со општествени средства преку своја жи-
ро-сметка (во натамошниот текст: определени ко-
рисници на општествени средства), водат книговод-
ство по системот на единствените сметки пропишани 
со Посебниот контен план за определени корисници 
на општествени средства, кој е отпечатен кон ов?а 
уредба и претставува нејзин составен дел. 

Средствата и изворите на средствата, промените 
на средствата и на изворите на средствата и 
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ходите и расходите, определени корисници на оп-
штествени средства ги искажуваат на соодветни 
синтетички сметки (со троцифрени конта) во про-
пишаниот Посебен контен план за определени ко-
рисници на општествени средства, а нивното рас-
членување (аналитички контен план) го вршат спо-
ред своите потреби. 

Утврдувањето на состојбата на средствата и на 
изв.орите на средствата и утврдувањето на при-
родите и расходите за деловната година (завршни 
сметки) определени корисници на општествени сред-
ства го вршат на образецот Биланс, кој е отпечатен 
кон оваа уредба и претставува нејзин составен дел. 

Член 9 
Образецот Биланс на состојбата на : 

19 година и образецот Биланс на приходите и 
расходите од 1 јануари до 1 8 — - година, и 
образецот Биланс, Службата на општественото кни-
говодс.тво на Југославија ќе ги приспособи за меха-
нографска обработка. 

. Службата на општественото книговодство врши 
посебна обработка на податоците од обрасците од 
став 1 на овој член за месните заедници 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред За 

престануваат да важат Уредбата за контниот план 
и за билансите за другите корисници на опште-
ствени средства (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 42/77^ 
и Уредбата за контниот план и за билансите за 
месните заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/77). 

Член 11 
Оваа уредба се применува врз водењето на кни-

говодството од 1 јануари 1981 година. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ' ' . 

Е. и. бр. 4 
8 Јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с р. 

КОНТЕН ПЛАН 
ЗА ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНИ СРЕДСТВА 

КЛАСА С: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ДОЛГОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБ-
НИ НАМЕНИ 

00 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА 

00 — Земјишта 
002 — Градежни објекти 
003 - Опрема 

008 — Други основни средства ," 

101 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА 
0X0 — Издвоени парички средства за инвес-

тиции ' 
011 — Побарувања за аванси по основ на ин-

вестиции 
012 — Побарувања по основ на заедничка из-

градба на основни средства 
014 — Инвестиции во тек - градежни објекти! 

015 — Инвестиции во тек — опрема 
016 — Инвестиции во тек — друго 

02 - ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВ-
НИТЕ СРЕДСТВА 

022 — Исправка на вредноста на градежните 
објекти 

023 - Исправка на вредноста на опремата 
028 — Исправка на вредноста на другите ос-

новни средства 

03 - ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА 

030 - Здружени средства 

04 - ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

040 Долгорочни депозити 
048 — Други долгорочни пласмани 

05 - СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

050 - Парични средства на резервите 
055 — Пласмани и побарувања од средствата 

на резервите 

06 - СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

060 — Парични средства на резервите 
065 - Пласмани и побарувања на средствата 

за други намени 

08 - СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВА-
ЧКА 

Ф80 — Парични средства за заедничка потро-
шувачка за потребите на домувањето 

081 — Здружени средства за заедничка потро-
шувачка за потребите на домувањето 

082 — Побарувања по кредитите дадени на 
работниците за потребите на домува-
њето 

083 — Станбени згради и станови во изградба 
084 — Парични средства за заедничка потро-

шувачка за други потреби 
085 — Пласмани и побарувања на средства за 

заедничка потрошувачка за други пот-
реби 

086 — Зелените и објекти за заедничка по-
трошувачка за други потреби во упо-
треба 

087 — Опре.ма и други средства за заедничка 
потрошувачка за други потреби во 
употреба 

088 — Објекти и опрема за заедничка потро-
шувачка за други потреби во подго-
товка 

039 — Испорака на вредноста на предметите 
за заедничка потрошувачка 

09 - СРЕДСТВА ВОН УПОТРЕБА И НЕПОХРИЕ-
НИ РАСХОДИ 

ООО — Трајно неупотребливи основни сред-
ства 

091 - Исправка на вредноста на трајно неу-
потребливи основни средства 

092 — Запрени инвестиции 
093 — Сомнителни и спорни побарувања 
094 — Исправка на вредноста на сомнителни 

и спорни побарувања 
—. Непокриени расходи 
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КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВА-
ЊА 

10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

100 — Жиро-сметка 
101 - Благајна 
102 - Девизни средства 
103 — Отворени акредитиви 
108 — Други парични средства 

11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ - ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ 

110 - Чекови 
111 — Меници 
118 — Други хартии од вредност 

12 - ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ПОБАРУ-
ВАЊА ПО ОСНОВ НА ПРИДОНЕСИ И ЧЛЕ-
НАРИНИ 

120 - Купувачи 
122 — Побарување по основ на придонеси и 

членарини 

13 - ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА НЕПОКРИЕ-
НИ РАСХОДИ 

130 — Побарувања по основ на непокриени 
расходи 

14 - ДРУГИ ПОБАРУВАЊА 

140 — Побарувања за аванси 
147 — Побарувања по основ на повеќе плате-

ни даноци и придонеси од приходот 
148 — Други побарувања 

15 - КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

150 — Краткорочни депозити 
151 — Побарувања по краткорочни кредити 
158 — Други краткорочни пласмани 

16 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-
СИ ВО РАМКИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИ.ЈАТА, 

. ОДНОСНО ЗАЕДНИЦАТА 

160 — Побарувања од работната заедница 
168 — Други побарувања од односите во рам-

ките на организацијата, односно заед-
ницата 

19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВА-
ЊА 

195 — Наплатени приходи 
196 — Пренесен вишок на приходи од прет-

ходната година 
198 — Други активни временски разграничу-

вања 

КЛАСА 2: ТЕКУШТИ ОБВРСКИ 

20 - ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ И ПРИ-
ДОНЕСИ 

200 — Обврски по запрени даноци и придо-
неси 

21 - ОБВРСКИ ПО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌА-
Њ Е 

210 — Обврски по чекови 
211 — Обврски по меници 
213 — Обврски по други инструменти за пла-

ќање 

22 - ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ 

220 — Добавувачи 
224 — Обврски за нефактурирани стоки и ус-

луги 
225 — Добавувачи граѓани 

23 ДРУГИ ОБВРСКИ 

230 — Обврски за аванси 
237 — Обврски по основ на помалку платеше 

даноци и придонеси од приходи 
238 — Други обврски 

25 - ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ЛИЧНИ РАС-
ХОДИ 

250 — Обврски по основ на лични расходи 

26 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-
СИ ВО РАМКИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, 
ОДНОСНО ЗАЕДНИЦАТА 

289 — Обврски спрема работната заедница 
268 — Други обврски од односите во рамките 

на организацијата, односно заедницата 

28 - ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ И ПРИ-
ДОНЕСИ НА ЛИЧНИ РАСХОДИ 

280 — Обврски по запрени даноци и придоне-
си на лични расходи 

29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВА-
Њ А 

295 — Пресметани приходи 
296 — Ден од вишокот на приходите з-а пре-

нос во наредната година 
298 — Други пасивни временски разграничу-

вања 

КЛАСА МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

31 - ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ 

310 — Залихи на материјали 

35 - СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА 

350 — Ситен инвентар на залиха 

33 - . СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА 

360 — Ситен инвентар во употреба 
361 — Исправка на вредноста на ситниот ин-

вентар во употреба 
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КЛАСА 4: РАСХОДИ 

40 - МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И АМОРТИЗА-
ЦИЈА 

400 — Материјали 
401 — Потрошена енергија 
402 — Производствени услуги од други 
403 - ^производствени, услуги од други 
405 — Издатоци за репрезентација 
406 — Амортизација 
408 — Други материјални расходи 

41 - ДРУГИ РАСХОДИ 

410 — Надомести за банкарски услуги 
411 — Надомести за услуги на Службата на 

општественото книговодство во платни-
от промет 

412 — Камати на кредити 
413 — Премии за осигурување 
414 — Дневници за службени патувања 
415 — Надомести на трошоците за превоз на 

службен пат и надомести па другите 
трошоци на работниците 

416 — Отплати на кредити и заеми 
418 — Други расходи 

42 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

420 — Издатоци за меѓународна соработка 
421 - Издатоци за општонародна одбрана и 

општествена самозаштита 
422 — Средства за инвестиции 
423 — Средства за ситен инвентар 
424 — Средства за залихи на материјала 

43 - ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОРГА-
НИЗАЦИИ ОДНОСНО ЗАЕДНИЦИ 

430 — Пренесени средства на други органи-
зации, односно заедници 

46 - ЛИЧНИ РАСХОДИ, СРЕДСТВА ЗА РАБОТ-
НАТА -ЗАЕДНИЦА, ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ 
И ДРУГИ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА 

460 — Лични доходи и надомести на лични 
доходи 

461 — Други лични расходи 
462 - Средства за работната заедница 
463 — Даноци и придонеси од приходите 
466 — Помошти и дотации на други органи-

зации 
468 — Надомести и помошта на работните 

луѓе и на граѓаните 

49 - РАСПОРЕД НА РАСХОДИТЕ 

- 490 - Распоред ма расходите 

КЛАСА 5: СЛОБОДНА 

КЛАСА 6: СЛОБОДНА 

КЛАСА 7: ПРИХОДИ 

70 - ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХО-
ДИ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА 

700 — Пренесен дел од вишокот на приходи од 
претходната година 

71 - ПРИХОДИ ОД ПРИДОНЕСИ И ЧЛЕНАРИНИ 

710 — Приходи од самопридонеси -
711 - . Приходи од придонеси и членарини 

72 - ПРИХОДИ ОД ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОД ДРУГИ ЗАЕДНИЦИ 

720 — Приходи од буџетот на ОПЗ 
721 - Приходи од СИЗ 
728 — Приходи од други КОС 

73 - ПРИХОДИ ОД В Р Ш Е Њ Е НА СОПСТВЕНА 

ДЕЈНОСТ 

730 - Приходи од вршење, на сопствена деј-
ност 

76 - ДРУГИ ПРИХОДИ 

760 - Приходи од камати 
762 — Приходи по основ на солидарност 
768 - Други приходи 

79 - РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

790 — Распоред на приходите 

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

80 - ВИШОК НА ПРИХОДИ % 

800 — Вишок на приходи 
809 — Распоред на вишокот на приходи 

82 - РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ ' НА ПРИХОДИ 

820 — Дел од вишокот на приходи за делов-
ниот фонд 

821 — Дел од вишокот на приходи за резер-
вниот фонд 

822 — Дел од вишокот на приходи за фондот 
на станови 

823 — Дел од вишокот на приходи за други 
фондови 

824 — Дел од вишокот на приходи за пренос 
во наредната година 

89 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 

890 — Непокриени расходи 
899 — Покривање на расходите 

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА 

90 - ФОНД НА ОСНОВНИ И ОБРТНИ СРЕДСТВА 

900 — Деловен фонд 



Петок, 16 јануари 1981 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ1 Број 2 - Страна 65 

91 - ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА 

910 — Здружени средства 

92 - ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 

920 - Обврски по долгорочни кредити 
928 — Други долгорочна обврски 

93 - КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

930 - Обврски по краткорочни кредити 
938 — Други краткорочни обврски 

95 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

950 - Резервен фонд 
958 - Други извори на средства на резервите 

96 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

960 — Други фондови 
968 — Други извори на средства за други на-

мени 

98 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА 
ПОТРОШУВАЧКА 

980 — Ф-онд за станови 
981 — Фонд за други средства за заедничка 

потрошувачка 
982 — Кредити и други извори на средства за 

станови 
983 — Кредити и други извори за други сред-

ства за заедничка потрошувачка 
988 — Други обврски по основ на средства за 

заедничка потрошувачка 

99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

990 до 
999 — Слободни конта 

З а б е л е ш к а : 

К р а т е н и т е употребени во овој контен план го 
имаат следното значење: 

П СИЗ - Самоуправна интересна заедница 
2) ОПЗ - Општеетвено-политичка заедница 
3) КОС — Корисник на општествени средства 

Корисник на општествени средства од член 1 на Уредбата за контниот план и за билансите за другите 
корисници на општествени средства 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 

НА 19 ГОДИНА 
АКТИВА 

И з н о с 

Реден Конто 
број 

П о з и ц и ј а во прет-
ходната 
година 

во текуш-
та та го-

дина 

5 

А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА 

а) Парични средства 

1 100 Жиро-сметка 
2 101 Благајна 
3 102 Девизни средства 
4 103 Отворени акредитиви 
5 108 Други парични средства 

б) Хартии од вредност 

6 110 Чекови 
7 111 Меници 
8 118 Други хартии од вредност 

в) Побарувања 

9 120 Купувачи 
10 122 Побарувања по основ на самопридонеси и членарини 
11 130 Побарувања по основ на непокриени расходи 
12 140 Побарувања за аванси 
13 147 Побарувања по основ на повеќе платеше даноци и придонеси од 

приходите 
14 148 Други побарувања 
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г) Средства во пресметка 

15 160 Побарувања од работната заедница 
16 168 Други побарувања од односите во рамките на организацијата, од-

носно заедницата 

д) Активни временски разграничувања 

17 195 Наплатени приходи 
18 196 Пренесен вишок на приходи од претходната година 
19 198 Други активни временски разграничувања 

II. ЗАЛИХИ 

20 310 Залихи на материјали 
21 350 Ситен инвентар на залиха 
22 360 Ситен инвентар во употреба 

361 

III. ПЛАСМАН ОД ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

а) Краткорочни пласмани' 

23 150 Краткорочни депозити 
24 151 Побарувања по краткорочни кредити 
25 158 Други краткорочни пласмани 

б) Долгорочна пласмани 

26 030 Здружени средства 
27 040 Долгорочни депозити 
28 - 048 Други долгорочни пласмани 

IV. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

а) Основни средства во употреба 

29 000 Земјишта 
30 002 Градежни објекти 
31 003 Опрема . 
32 008 Други основни средства 

33 ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО НАБАВНА-
ТА ВРЕДНОСТ (ред. бр. 29 до 32) 

34 022 Исправка на вредноста на градежните објекти 
35 023 Исправка на вредноста на опремата 
36 028 Исправка на вредноста на другите основни средства 

37 ВКУПНО ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-
СТВА (ред. бр. 34 до 36) 

ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ПО СЕГАШНАТА ВРЕДНОСТ 
(ред. бр. 33 минус ред. бр, 37) 

б) Основни средства во подготовка 

39 010 Издвоени парични средства за инвестиции 
40 011 Побарувања за аванси по основ на инвестиции 
41 012 Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства 
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42 014 Инвестиции во тек — градежни објекти 
43 015 Инвестиции во тек — опрема 
44 016 Инвестиции во тек - друго 

в) Деловни средства вон употреба 

45 090 Трајно неупотребливи основни средства 
091 

46 092 Запрени инвестиции 
47 093 Сомнителни и спорни побарувања 

094 
48 095 Непокриени расходи 

Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

49 050 Парични средства на резервите 
50 055 Пласмани и побарувања од средствата на резервите 

В. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

51 060 Парични средства за други намени 
52 065 Пласмани и побарувања на средствата за други намени 

Г. СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

53 .080 Парични средства за заедничка потрошувачка за-потребите на до-
мувањето 

54 081 Здружени средства за заедничка потрошувачка за потребите на 
домувањето 

55 082 Побарувања по кредити дадени на работници за потребите на до-
мувањето 

56 083 Станбени згради и станови во изградба 
57 084 Парични средства за заедничка потрошувачка за други потреби 
58 085 Пласмани и побарувања на средствата за заедничка потрошувач-

ка за други потреби 
59 086 Земјиште и објекти за заедничка потрошувачка за други потреби 

во употреба 
60 -087 Опрема и други средства за заедничка потрошувачка за други 

потреби во употреба 
61 088 Објекти и опрема за заедничка потрошувачка за други потреби 

во подготовка 
62 089 Исправка на вредноста на предметите за заедничка потрошувачка 

ВКУПНА АКТИВА 

АКТИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

ПАСИВА 

1 2 3 4 . 5 

А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

63 900 Деловен фонд 

II. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

64 910 Здружени средства 
65 920 Обврски по долгорочни кредити 66 

928 Други долгорочни обврски 
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1— 

III. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

а) Краткорочни обврски 

67 930. Обврски по краткорочни кредити 
68 938 Други краткорочни обврски 

1 5) Т е к у ш т и обврски 

69 200 Обврски по запрени даноци и придонеси 
70 210 Обврски по чекови 
71 211 Обврски по меници 
72 218 Обврски по други инструменти на плаќање 
73 220 Добавувачи 
74 224 Обврски за нефактурирани стоки и услуги 
75 225 Добавувачи — граѓани 
76 230 Обврски за аванси 
77 237 Обврски по основ на помалку платени даноци и придонеси од 

приходите 
78 238 Други обврски 
79 250 Обврски по основ на личните расходи 
80 280 Обврски по запрените даноци и придонеси на личните расход Р? 

в) Средства во пресметка 

81 2,60 Обврски спрема работната заедница 
82 268 Други обврски од односите во рамките на организацијатаи односно 

заедницата 

г) Пасивни временски разграничувања 

83 295 Пресметани приходи 
84 296 Дел од вишокот на приходи за пренос ВО НАРЕДНАТА 

година 

85 298 Други пасивни временски разграничувања 

Б. ИЗВОРИ НА 

86 950 Резервен фонд 
87 953 Други извори на 

СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

средства на резервите 

V. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

88 960 Други фондови 
89 968 Други извори на средства за други намени 

VI. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

Фонд за станови 
Фонд за други средства за заедничка потрошувачка 
Кредити и други извори на средства за станови 
Кредити и други извори за други средства за заедничка потро-
шувачка 

Други обврски по основ на средствата за заедничка потрошувачка 

ВКУПНА ПАСИВА 

ПАСИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

90 980 
91 981 
92 982 
93 983 

94 988 

Раководител на книговодството, Претседател — секретар, 
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Корисник на општествени средства од член 1 на Уредбата за контниот план и за билансите за другите 
корисници на општествени средства 

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 19 ГОДИНА 

Реден Конто 
број 

Е л е м е н т и 

И з н о с 

на прет-
ходната 
година 

на те пуш-
тате го-

дина 

4 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ 

I. РАСХОДИ 

а) Материјални расходи и амортизација 

1 400 Материјали 
2 401 Потрошена енергија -
3 402 Производствени услуги од други 
4 403 ^производствени услуги од други 
5 40-5 Издатоци за репрезентација 
6 406 Амортизација 
7 408 Други материјални расходи 
8 Вкупно: (ред. бр. 1 до 7) 

б) Други расходи 

9 410 Надомести за банкарски услуги 
10 411 Надомести за услуги на Службата на општественото книговодство 

во платниот промет 
11 412 Камати на кредити 
12 413 Премии за осигурување 
13 414 Дневници за службени патувања 
14 415 Надомести на трошоците за превоз на службено патување и надо-

мести на други трошоци на работниците 
15 416 Отплати "на кредити и заеми 
16 418 Пруги расходи 
17 V Вкупно (ред. бр. 9 до 16) 

в) Средства за посебни намени 

18 420 Издатоци за меѓународна соработка 
19 421 Издатоци за општонародна одбрана и општествена самозаштита 
20 422 Средства за инвестиции 
21 423 Средства за ситен инвентар 
22 424 Средства за залихи на материјали 
23 Вкупно (ред. бр. 18—22) 

г) Пренесени средства 

24 430 Пренесени средства врз други организации односно заедници 

д) Лични расходи на средствата за работната заедница, даноци, 
придонеси и други наменски средства 

25 460 Лични доходи и надомести за лични доходи 
26 461 Други лични расходи 
27 462 Средства за работната заедница 
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28 463 Даноци и придонеси од приходите 
29 466 Помошти и дотации на други организации 
30 468 Надомест и помошти на работни луѓе и на граѓани 
31 Вкупно (ред. бр. 25 до 30) 

32 ВКУПНО (ред. бр. 8+17-1-23+24 + 31) 
33 ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ (реден број 48 минус реден број 32) 

34 ВКУПНО (ред. број 32 Ч- ред. број 33 = ред. број 48) 

II. ПРИХОДИ 

а) Пренесен дел од вишокот на приходи од претходната година 

85 700 Пронесен дел од вишокот на приходи од претходната година 

б) Приходи од.придонеси и членарини 

36 710 Приходи од самопридонеси 
37 711 Приходи од придонеси и членарини 
38 Вкупно (ред. бр. 36 + 37) 

в) Приходи од општеетвено-политичките заедници и "од други за-
едници 

39 720 Приходи од буџетите на ОПЗ 
40 721 Приходи од СИЗ 
41 728 Приходи од други КОС 
42 Вкупно (ред. бр. 39 до 41) 

г) Приходи од вршење на сопствена дејност 

43 730 Приходи од вршење на сопствена дејност 

д) Други приходи 

44 760 Приходи од камати 
45 762 Приходи по основ на солидарност 
46 768 Други приходи 
47 Вкупно (ред. бр. 44 до 46) 

48 ВКУПНО (ред. бр. 35 + 38 + 40+43+47) , 
49 НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (ред. бр. 32 минус ред бр. 48) 

50 ВКУПНО (ред. бр. 48 + ред. бр. 49 = ред бр. 32) 

Б. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИ 

I. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИ 

51 820 Дел од вишокот на приходи за деловниот фонд 
52 821 Дел од вишокот, на приходи за резервниот фонд 
53 . 822 Дел од вишокот на приходи за Фондот за станови 
54 823 Дел од вишокот на приходи за други фондови 
55 824 Дел од вишокот на приходи за пренос во наредната година 
56 ВКУПНО (ред. бр. 51 до 55) 

II. ВИШОК НА ПРИХОДИ 

57 800 Вишок на приходи (ред. бр. 57 = ред, бр. 33) 
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В) НЕПОКРИЕН!! РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИВАЊЕ 

I. ПОКРИВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ 
58 899 Покривање на расходите 
59 Непокриен?! расходи од текуштата година 
60 дел 095 ВКУПНО (ред. бр. 58 и 59 = ред. бр. 61) 

II. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 
61 890 Непокриени расходи (ред. број 61 = ред, број 49) 

Раководител на книговодството, Претседател—секретар, 

Корисник на општествени средства од член 1 на Уредбата за контниот план и за билансите за другите 
корисници на општествени средства 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ 
НА ДЕН 19 ГОДИНА 

Реден 
број 

Ознака на 
контото 

'Наимену-
вање 

Почетна состој-
ба на 1 јануари 

19— година 

Промет од 1 ја-
нуари до Вкупен промет 
19— година (без од 1 јануари -
почетната со- ' до 19—-

Салдо 

должи 

стојба) година 

по5а- должи 
рува 

пооа- должи 
рува 

поба- должи 
рува 

поба-
рува 

10 11 

Раководител на книговодството, Претседател—секретар, 

ПОСЕБЕН КОНТЕН ПЛАН 
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕ-

НИ СРЕДСТВА 

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

00 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

ООО — Основни средства 

КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВА-
Њ А 

10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

100 - Парични средства 

12 - ПОБАРУВАЊА 

120 - Побарувања 

15 - ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВАТА 

150 — Пласмани на средствата 

КЛАСА 2: ТЕКУШТИ ОБВРСКИ 

22 - ТЕКУШТИ ОБВРСКИ 

220 — Текушти обврски 

29 - ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 

290 — Временски разграничувања 

КЛАСА 3: СЛОБОДНА 

КЛАСА 4: РАСХОДИ 

40 - РАСХОДИ 
400 — Материјални расходи и амортизација 
401 — Лични расходи 
402 — Средства за посебни намени 
403 — Надомести, помошти и други расходи 

КЛАСА 5: СЛОБОДНА 
КЛАСА 6: СЛОБОДНА 
КЛАСА 7: ПРИХОДИ 

70 - ПРИХОДИ 
700 — Приходи од членарина 
701 — Приходи по основ на дотации од орга-

низации на ,здружен труд 
702 — Други приходи 

. 703 — Пренесен дел од вишокот на приходи 
од претходната година 

. КЛАСА 8: РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХО-
ДИТЕ 

80 - РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
800 - Разлика на приходите и расходите 

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

90 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 
900 — Извори на средства 
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Корисник на општествени средства од член 3 на Уредбата за контниот план и за билансите за другите 
корисници на општествени средства 

Б И Л А Н С 

И з н о с 

Реден Конто П о з и ц и ј а на прет- на текуш-
број водната тата го-

година дина 

" 1 2 3 4 5 

А. СОСТОЈБА НА АКТИВАТА И НА ПАСИВАТА НА ДЕН 
19 ГОДИНА 

I. АКТИВА 

1 000 Основни средства 
2 100 Парични средства 
3 120 Побарувања 
4 150 Пласмани на средствата 
5 290 Временски разграничувања 

ВКУПНА АКТИВА 

II. ПАСИВА 

6 220 Текушта обврски 
7 290 Временски разграничувања 

8 900 Извори на средства 

ВКУПНА ПАСИВА 

Б. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 

19— ГОДИНА 

I. РАСХОДИ 

1 400 Материјални расходи и амортизација 
2 401 Лични расходи 
3 402 Средства за посебни намени 
4 403 Надомести, ломошти и други расходи 

5 ВКУПНИ РАСХОДИ (ред. 'бр. 1 до 4) 

6 Вишок на приходите (ред. бр. 11 минус ред. бр. 5) 

7 Вкупно (ред. бр. 5 плус ред. бр. 6 - ред. бр. 11) 

II. ПРИХОДИ 

8 700 Приходи од членарина 
9 701 Приходи по основ на дотации 

10 702 Други приходи 
11 703 Пренесен дел од вишокот на приходи од претходната година 

12 Вкупни приходи (ред. бр. 8 до 11) 
13 Непокриени расходи (ред. бр. 5 минус ред. бр. 12) 

14 Вкупно (ред. бр. 12 + ред. бр. 13 = ред. бр. 5) 

Раководител на книговодството, Претседател—секретар, 
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10. 

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за де-
визното работење и за кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕ-
НИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВА-
ЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕ-

ДЕРАЦИЈАТА ЗА 1981 ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на органите на феде-
рацијата и за потребите на остварувањето на пра-
вата и должностите на федерацијата зтврдени во 
точка 2 под 2 на Одлуката за утврдување на вкуп-
ниот износ на девизи за потребите на федерацијата 
во 1981 година („Службен лист на СФРЈ'5,бр. 74/80) 
во динарска противвредност од 24.993,925.300 дина-
ри, можат да се користат за нестоковни и стоковни 
плаќања на сојузните органи и организации, на оп-
ределени органи на општествените организации и 
установите кои вршат работи од интерес за оства-
рување на функциите на федерацијата, а својата 
дејност је вршат на целата територија на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, ако 
средствата за извртување на тие задачи од соп-
ствени приходи не им. се доволни, ,како и за нами-
рување на други потреби на федерацијата, и тоа: 

Динари 
1) за нестоковни плаќања — до износ од 3.234,077.000 
2) за стоковни плаќања — до износ од 21.127.053.000 

Од вкупниот износ на девизи од став 1 на оваа 
точка се издвојува износот од 632,795.300 динари за 
намирување на непредвидените и недоволно пред-
видените расходи (средства на резервите). 

Се овластува сојузниот секретар за финансии, 
да може. по барањата на надлежните наредоодавци, 
да одобрува средства од резервите од став 2 на 
оваа точка, кои во секој поединечен случај не го 
надминуваат износот од 100.000 динари. 

2. Со распоредот на девизи за 1981 година, кој 
е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин 
составен дел, се утврдуваат, во границите на изно-
сот од точка 1 став 1 на оваа одлука, највисоките 
износи на девизи за одделни корисници. 

3.' Од вкупниот износ на девизи од точка 1 на 
оваа одлука може да се користат 80% во конверти-
билни девизи, а 20% во други девизи. 

Се овластува сојузниот секретар за фиианансии 
на одделни корисници да може да им одобрува ко-
ристење на девизи во поголеми односно помали 
про.центи од процентите утврдени во став 1 на оваа 
точка, со тоа што вкупниот износ на девизи да не 
може да премине 80% во конвертибилни девизи. 

4. Заради рамномерно користење . на девизите 
од точка 1 на оваа одлука, сојузниот секретар за 
финансии, во согласност со потребите на корисни-
ците и насоките на Сојузниот извршен совет, ја ут-
врдува динамиката на користењето на девизи за 
секое тримесечје. 

5. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии да го распореди износот на девизи од редниот 
број 65 на Распоредот на девизи за 1981 година на 
одделни корисници. 

6. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии да може, по барањата на надлежните нарѕдоо-
давци, да врши измени на намената и височината 

на средствата утврдени За нестковни плаќања во 
Распоредот на девизи за 1981 година. 

7. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии да може, по барањата на надлежните наредба^ 
давци, да врши рефундација на средствата утвр-
дени во Распоредот на девизи за 1981 година. 

8. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1981 
година. 

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

Е. п. бр. 5 
12 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р, 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Реден 
број 

Корисник Изразено во динар?! 

1 Претседателство на Соци-
јалистичка Федеративна 
Република' Југославија 
Не стоко в ни плаќања: 

'— службени патувања 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

5,000.000 
360.000 5,360.000 

1,365.000 
Вкупно: 6,725.000 

2 Служба за репрезентатив-
ни објекти на Претседа-
телството на Соци ј а лис-
тичка Федеративна Ре -
публика Југослави.ја 
Нестоковни плаќања: 

.— службени патувања 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

54.000 
632.000 

Вкупно: 

733.000 

1,668.000 

2,101000 

3 Собрание на СФРЈ 
Нестокозни плаќања: 
— службени патувања 
— котизацш-1 

други плаќања 

Стоковни плаќања 

4,433.000 
650.000 

15.000 5.098.000 

11,550,000 

Вкупно: 16 -.13.030 

4 Совет, на федерацијата 
Нестоховни плаќања: 
— службени патувања 73.000 

Вкупно: 78.000 
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Е Управа на островот Б р и -
они 
Иестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

Ст-оковни плаќања 

54.000 
2180.000 2,234.000 

1,889.000 

Вкупно: 4 123.000 

6 Сојузен извршен совет 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

18,436.000 
24,300.000 

262.000 42,998.000 

Вкупно: 

1 Служба за одбранбени 
подготовки на Сојузниот 
извршен совет 
Стоковни плаќања 

Вкупно: 

Б Служба за работи на пре-
ведување на Сојузниот 
извршен совет 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

Вкупно: 

9 Уставен суд на Југосла-
вија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно: 

10 Сојузен суд 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно: 

11 Сојузно јавно обвинител-
ство 
Кестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно: 

12 Сојузно јавно правобра-
нителство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно: 

86,642.000 

129,640.000 

5,000.000 

5,4)00.000 

618.000 
930.000 

1,548.000 

42.000 

42 ООО 

126.000 

126.000 

13 Сојузен општествен пра-
вобранител на самоупра-
вувањето 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 44.000 

Вкупно: 44.000 

14 Сојузен секретаријат 
надворешни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котиззции 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

за 

37,795.000 
1:809.815.000 

70.646.000 
13,511.000 1.931,767.000 

48,245.000 

Вкупно: 1.980,012.000 

15 Сојузен секретаријат за 
народна одбрана 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 
— лекувања во странство 
— -спе ци ј а л и з а ции 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

7,008.000 
92.739.000 

450.000 
7,505.000 

58,968.000 
6,570.000 173,240 ООО 

19.797 245.000 

Вкупно: 19.970,485.000 

60.000 

60.000 

16 Сојузен секретаријат за 
внатрешни работи 
Нестоковни плаќања: -
— службени патувања 5,000.000 
- котизации 3.000.000 
— специјализации 1,383.000 
- други плаќања 102,500.000 

Стоковни плаќања 

111,883.000 

123014.000 

Вкупно: 234,897 ООО 

100 ООО 

100.000 

17 Сојузен секретаријат 
финансии 

за 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— трансфер на наследство 
— други плаќања 

1,800.000 
40,950.000 
15.000.000 
60,092.000 117,842.000 

Вкупно: 117,042.000 
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18 Сојузен секретаријат за 
надворешна трговија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— КОТИЗЗЦРДО 

1,500.000 
12,274.000 13/771000 

24 Сојузен комитет за зем-
јоделство 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— к оти задни 
— други плаќања 

2,137.000 
28,383.000 
1,640.000 32,160.000 

Вкупно: 13,774.000 
Вкупно: 

19 Сојузен секретаријат за 
пазар и општи стопански: 
работи 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

244.500 
3,467.500 а,712 ООО 

25 Сојузен комитет за соо-
браќај и врски 

Пее токов ни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Вкупно: 717.050 

21 Пентзр за информатика 
на сојузните органи 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќањ-а 

Стоковни плаќања 

33.000 
200.000 

27 Сојузно биро за работи на 
вработувањето 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 

230.000 

6,626.000 Вкупно: 

Вкупно: 6,859.000 

22 Сојузен секретаријат за 
информации 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 

2,370.000 
1,800.000 4,170.000 

7,000.000 

Вкупно: 11,170.000 
Вкупно: 

23 Сојузен комитет за енер-
гетика и индустрија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

1,099.000 
876.000 1,975.000 

Вкупно: 1,975.000 Вкупно: 

22,160.000 

1,911.000 
8,833.000 10,797.003 

Вкупно: 3712000 В к У п н о : 10,797.000 Вкупно: 

26 Сојузен комитет за труд 
20 Сојузен секретаријат за здравство и социјална за-

правосудство и организа- штита 
ција на сојузната управа д 

Нестоковни плаќања: 
Нестокозни плаќања: — службени патувања 1,430.000 
— службена патувања 
— котнзацаи 

488.000 
229.000 

-— котизации 
717.000 

37,013.000 38,443.000 

Вкупно: 33,443 СШ 

726.000 
238.000 964.090 

964.000 

28 Сојузен комитет за пра-
шања на борците и вое-
ните инвалиди 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— лекувања во странство 2,000 ООО 

— други плаќања 2,640.009 

114.000 

4,754 030 

4,754.000 

29 Сојузна управа за царини 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 619.000 

котизацни 1,310.000 

Стоковни плаќања 

1,959.009 

50,735 000 

52,694,000 
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80 Сојузна управа за кон-
трола на летањето 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

Вкупно: 

31 Сојузна управа за радмо-
-врски 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специ ј а л изации 

— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

Вкупно: 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно: 

34 Сојузен воздухопловен 
инспекторат 

Нестоковни плаќања: 
.— службени патувања 
— котизации 

— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

35 Сојузен завод за опште-
ствено планирање 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— стоковни плаќања 

Вкупно: 

421.000 
140.000 

1,185.000 

3,300.000 5,046.000 

300,000.000 

32 Сојузен пазарен инспек-
торат 

Неетоковни плаќања: 
— службени патувања 

33 Сојузен девизен инспек-
торат 

36 Сојузен завод за цени 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно: 

305.046.000 

328.000 
49.000 

165.000 . 542.000 
6 182.000 

37 Сојузен завод за меѓуна-
родна научна, просветио-
-културна и техничка со-
работка 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Вкупно: 

е 7^4 с.% 
38 Сојузен завод за статис-

тика 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

, Стоковни плаќања 
99.000 

Вкупно: 
99.000 

466.000 

466.000 

39 Сојузен хидрометеоролош-
ки завод 

Нестоковни плаќања:' 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

497.000 
12,0.000 

27.000 644.000 

438.000 

40 Сојузен завод за стандар-
дизација 

НестокоЕни п л а ќ а њ а : 

— службени патувања 

— котизации 

Стоковни плаќања 
1,082.000 

Вкупно: 

367.000 
600.000 

.41 Сојузен завод за патенти 

Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

967.000 Вкупно: 

73.000 

73.000 

4,824.060 
31,357.000 
45,000.000 81,181.000 

81 181.000 

395.500 
16.500 412.000 

16,826.000 

17,238.000 

209.000 
14,277.000 

205.000 14,691 ООО 

11,926.000 

26,617.000 

535.000 

2,486.000 3,021.000' 

787.000 

3,308.000 

178:000 
1,000 ООО 

1Д 78.000 
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42 Сојузен завод за мери и 
скапоцени метали 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— другси плаќања 

Стоковни плаќања 

146.000 
В00.000 

27.000 

Вкупно: 

43 Сојузен геолошки завод 

НестокоЕни плаќања: 

— службени патувања 

Вкупно: 

44 Сојузна дирекција за ре-
зерви на прехранбени 
производи 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно: 

45 Сојузна дирекција за ре-
зерви на индустриски 
производи 

. Нестоковни плаќања: ' 
— службени патувања 

Вкупно: 

46 Сервис за давање услуги 
за потребите на репре-
зентацијата на сојузните' 
органи 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

- други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

1,105 000 
20 500.01/0 

47 Сервис за административ-
ни и сметководствени ра-
боти па сојузните органи 
на управата и на сојузни-
те организации 
Стоковни плаќања 

Вкупно: 

4.8 Автосервис на сојузните 
органи 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

170.000 

170.000 

200.000 

200.000 

49 Управа на деловните 
згради на сојузните органи 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

975 ООО 

869 ООО 

Вкупно: 

1,844.000 
50 Фонд на федерацијата за 

кредитирање на побрзиот 
развој на ст.опански недо-
волно развиените репуб-
лики и автономни покра-
ини , Ј 

НестокоЕни плаќања: 
— службени патувања . 

Вкупно: 

51 Претседателство на Цен-
трал-ниот комитет на Со-

1 јусот на комунистите на 
Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— Други плаќања 

Стоковни плаќања 

700.000 
1,000.000 

Вкупно: 

530.000 

510.000 

52 Работни организации за 
давање услуги и одржу-
вање на зградата на ЦК 
СКЈ и ЦК СКС „Пал,ата 
на ЦК" 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

' - други плаќања ^ 

Стоковни плаќања 

27.000 
1,127.000 

Вкупно: 

21 615 ООО 

29,031.000 

50,635 ООО 

53 Сојузна конференција на 
Социј а листичкиот Сојуз 
на работниот народ на Ју-
гославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

3,304.000 
6,500.000 

Вкупно: 

4,000.000 

4,000.000 

2,099.000 

54 Претседателство на Кон-
ференцијата на Соју.зот 
на Социјалистичката мла-
дина на Југославија 

Нестоковии плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

2,031.000 
Ш.0Ш 

2,099.000 Вкупно: 

120.000 
4,107.000 

4,227.000 

143.000 

143.000 

1,700.000 

5,000.000 

6,700.000 

1,154.000 

7,846.000 

9,000.000 

9,804.000 

9,804.000 

2Д04.000 

2Ж)4.000 



Страна 78 - Број 2 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
I 

Петок, 16 јануари 1981 

55 Сојуз на здружението на 
борците на народноосло-
бодителната војна на Ј у -
гославија 

Нсстоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

601.000 
35.000 636.000 

Вкупно: 636.000 

56 Совет на Сојузот на син-
дикатите на Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 3,070.000 
— котизации 450.000 
— други плаќања 3,196.000 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

.57 Претседателство на Црве-
ниот крст на Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

781.000 
1,339.000 
1,609.000 

Вкупно: 

58 Југословенска лига за 
мир, независност и рам-
ноправност на народите 

. Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
—. котизации 

357.000 
10.000 

Сзега 

59 Сојуз на здруженијата на 
Југославија за Обединети-
те нации' 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

101.000 
36.000 

Вкупно: 

60 Сојуз за физичка култура 
на Југославија 

Нестоковни плаќања: 
- - службени патувања 
— котизации 
1— други плаќања 

Стоковни плаќања 

8,140.000 
1,7-^6.000 

100.000 

3,729.000 

367.000 

367.000 

137.000 

137.000 

9,996.000 

2,608.000 

Вкупно: 12,604.000 

61 Народна техника — Сојуз 
на организациите за тех-
ничка култура на Југо-
славија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

300.000 
248.000 548.000 

170.000 

Вкупно: 718.000 

6,716.000 

1,100.000 

62 Противпожарен сојуз на 
Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизацрш 

241.000 
31.000 272.000 

7,816.000 
Вкупно: 272.000 

63 Туристички сојуз на Ју-
гославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
- 1 претставништва 
— други плаќања 

81.000 
72,581.000 
34,297.000 106,959.000 

3,729.000 

Вкупно: 106,959.000 

64 Југословенски совет за 
безбедност на сообраќајот 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

110.000 
50.000 , 160.000 

Вкупно: 160.000 

65 Општествени организации 

НестокоЕни плаќања: 4 

— службени патувања 
— когизации 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 

4.000.000 
4,000 ООО 
1,150.000 9,150.000 

200.000 

Вкупно: 9,350.000 

бб Служба на општественото 
книговодство на Југосла-
вија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации . 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 

375 ООО 
140.000 

3,000.000 3,515.000 

365,425.000 

Вкупно: 368,940.000 
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67 Народна банха на, Југо-
славија 

Неетоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

2 1 72.000 
60.000 

172.000 2,404 000 

104.678.000 

Вкупно: 107,082.000 

68 Стопанска комора на Ј у -
гославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— саеми и изложби 
— котизацгш 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

3,700.000 
116,832.000 
81,000.000 

2.000.000 
1,500.000 205,265.000 

2.000.000 

Вкупно: 207,032.000 

69 Задружен сојуз на Југо-
славија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизацпи 

366.000 
246.000 612.000 

Вкупно: 

70 Новинска агенција „Тан-
југ" 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— дописништва 
— коти з аци и 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

2.309.000 
63,339.000 

543.000 
29,504.000 96,195.000 

10,447.000 

Вкупно: 

71 Национален одбор на 
СФРЈ Меѓународната 
трговска комора 

Не стокови и: плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

72 Сојузен на заедниците на 
здравственото осигурува-
ње и здравството на Југо-
славија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
-— здравствена заштита 

90.000 
58,275.000 58,365.000 

Вкупно: 

73 Сојуз на заедниците на 
пензиското и инвалидско-
то осигурување на Југо-
славија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

90.000 
630.000 

Вкупно: 

74 Архив на Југославија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

62.000 
184,000 

Вкупно: 

612.000 

75 Филмски новости 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

202.000 
30.000 

Вкупно: 

76 Установа за одржување 
на поморските пловни па-
тишта 
Стоковни плаќања 

Вкупно: 

106,642.000 

77 Установа за одржување 
на внатрешните пловни 
патишта 

Нестоковни плаќања: 
— службени п а т у в а л а 
— котизации 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

90.000 78 Југословенски регистар 
213.000 303.000 н а бродови 

' Стоковни плаќања 

Вкупно: ѕоз.ооо Вкупно: 

53,365.000 

720.000 

720.000 

246.000 

246.000 

232,000 

3,580.000 

3,812.000 

12,410.000 

12,4:0.000 

122.000 
50.000 172.000 

2,573.000 

2,745.000 

2,730.000 

2,730.000 
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79 Новинска установа „Слу-
жбен лист на СФРЈ" 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

289.000 
38,203.000 

Вкупно: 38,492.000 

80 Југословенски центар за 
техничка и научна доку-
ментација 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации ^ 
— други плаќања 

103.000 
54.000 
80.000 237.000 

Стоковни плаќања 2,816.000 

Вкупно: 3,053.000 

81 Југословенска радио-те-
левизија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

2,031.000 
27.500.000 
26,606.000 56,137.000 

Стоковни плаќања 654.000 

Вкупно: 56,791.000 

82 Новинско-издавачко пре-
тпријатие „Комунист" 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

700.000 
2,260.000 2.960.000 

Стоковни плаќања 30.000 

Вкупно: 2.990X00 

83 Новинско-издавачко и гра-
фичко претпријатие „Бор-
ба" 

Не стоковни плаќања: 
— службени патувања 
— дописништва 
— Други плаќања 

3,449.000 
9,052.000 
4,228.000 16,729.000 

Стоковни плаќања 44,542.000 

Вкупно: 61,271.000 

- 84 Геомагнетеки институт 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

70.000 
267.000 

Вкупно: 337.000 

В К У П Н О 24.361,130.000 

11. 
Врз основа на член 18 од Законот за постојани-

те средства на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во 
периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИТЕ 
НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВ-

ТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

1. Во Наредбата за издавање и амортизација на 
обврзниците на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 4/78, 5/79 и 52/79) во 
точка 6 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„По рокот од став 1 на оваа точка Народната 
банка на Југославија обврзниците ќе им ги врачува -
на уплатз^вачите на заемот на нивно писмено бара-
ње." 

2. Досегашниот став 2 станува став 3. 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6-6818/3 
18 декември 1980 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
инж. Петар Костиќ, с.р. 

12. 

Врз основа на член 1036 став 2 точка 1 од За -
конот за поморската и внатрешната пловидба (,,Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 22/77), Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИСТАКНУВАЊЕ И ВЕЕЊЕ НА ЗНАМЕТО НА 
ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА СОЦИЈАЛИСТИ-
ЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА И ИСТАКНУВАЊЕ ЗНАЦИ НА БРОДОВИ НА 
ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА СОЦИЈАЛИСТИ-
ЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Член 1 
Знамето на трговската морнарица на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија (во 
натамошниот текст: знаме) се истакнува на сите 
бродови на трговската морнарица на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија (во ната-
мошниот текст: бродови). 

Знамето од став 1 на овој член, освен на бро-
довите што пловат со едра, се истакнува на крие-
ното знаменско копје, а ако тоа не е можно — на 
знаменскиот сошник, односно сошник. Ако бродот 
не може да вее знаме на крменото знаменско копје 
или знаменски сошник, односно сошник, а има 
повеќе јарболи, знамето се истакнува на криениот 
јарбол а ако има само еден јарбол, знамето се ис-
такнува на него. 
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Ако се во прашање бродови што пловат со рас-
п н а т едра, а кои немаат крмено знаменско копје, 
знамето се истакнува на сошникот на крменото јад-
ро, односно ако бродот има само еден јарбол — на 
сошникот на главното едро. Ако се во прашање 
бродови со едра без сошник што имаат еден јарбол, 
знамето се истакнува на надворешниот порабник на 
криеното односно главно едро.Бродовите што не мо-
жат на овој начин да веат знаме, го веат на врвот 
на јарболот на начинот утврден во став 2 од ово1 

член. 

Знамето треба да е секогаш подигнато така што 
горниот раб на знамето да достига до врвот на з а -
менското копје, сошник ичп јарбол, односно /го 
височината на едрата што би одговарала на врвот 
на СОШШЈКОТ кога бродот би имал. 

Ако знамето се вее на врвот на јарболот, не смее 
да се вее ниедно друго знаме или да се истакнува 
било кој знак на сошникот и крменото знамопско 
копје, а ако знамето се пее на сошиикот, друго 
знаме или знакот не смее да се вее односно да со 
истакнува на крменото знаменско копје. 

Член 2 
Знамето може да биде со следни големини: 
1) 2,75 X 4,12 метра; 
2) 2,5 X 3,75 метра; 
3) 1,49 X 2,10 метра; 
4) 0,80 X 1,20 метра. 
Големината на знамето треба да одговара им го-

лемината на бродот. 

Член 3 
Поморските бродови можат секогаш да веат зна-

ме. а мораат да го веат во текот на денот (од из-
л е з о т до заоѓлњето на сонцето), и тоа: 

1) при влезот и излезот од лудата; 
2) на видикот на бродовите на Југословенската 

воена морнарица, а на отворено море и на видикот 
на странски воени бродови — ако тие бродови веат 
знаме; 

3) при стапување во врска со други бродови или 
со копно; 

4) за време на пловидба на реки, канали и езера; 
5) ако во странско крајбрежно море тоа го про-

пишуваат законите на крајбрежната држава; 
ако забележат во своја близина авион во ни-

зок лет. Во тој случај мораат да го кренат знамето 
па ,Јарболот или на некое друго место што ќе се ви-
ди добро од авионот. 

Бродовите на внатрешната пловидба мораат по-
стојано да веат знаме на трговската морнарица на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија од изгревот до заоѓањето на сонцето. 

Член 4 
При доаѓањето во лука поморските бродови не 

смеат да го симнуваат знамето пред да добијат доз-
вола за слободен сообраќај со брегот. 

Поморските бродови што доаѓаат во лука илл 
излегуваат од лука пред пзгревот односно по зао-
ѓ а њ е ^ на сонцето, мораат да веат знаме ако тоа 
може да се распознае. 

Ако поморскиот брег се вкотзи или влезе ноќе 
во лука, а уште не добил слободен сообраќај, мора 
во осамнувањето да истакне знаме. 

Член 5 
Пред да го истакне знамето на трговската мор-

нарица' на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, бродот не смее да истакнува друго зна-
ме или зе1ак, освен знамето односно знакот за по-
властена пловидба кој се истакнува врз основа на 
член 160 од Царинскиот закон („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 52/79). 

Член 8 
Бродовите на органите надлежни за безбедност 

на поморската пловидба истакнуваат вертикален 
знак кој е со размер 1:1 и со сина боја. Во средина-
та на знакот се наоѓаат две бели вкрстени котови 
вцртани во имагинарен правилен четириаголник 
чија должина изнесува 3/8, а височината 1/3 од 
должината, односно од ширината на целиот знак, 

Член 7 
Бродовите на органите надлежни за безбедност 

на внатрешната пловидба мораат да имаат знак за 
распознавање на обете страни на носниот дел. 

Знакот за распознавање од став 1 на овој член 
има облик на ромб, со бела боја и има сини рабови, 
Во средината на ромбот се наоѓа бројот на бродот, 
испишан со црна боја. Хоризонталната дијагонала 
на ромбот изнесува 0,80 метра, а вертикалната ди-
јагонала - 0.65 метра. Ширината на рабовите на 
ромбот изнесува ОДО метри, а височината на бројот 
во ромбот — 0,20 метра. Димензиите на знакот ма-
гнат, зависно од големината на бродот, сразмерно да 
се зголемат или намалат. 

Бродовите од став 1 на овој член веат и оден 
пламенен со бела боја, ЕО вид на рамнокрак три-
аголник чии страни се долги еден метар, а основ 
цата 0.50 метра. Од обете страни во средината ч^ 
пламепецот се наоѓа знак за распознавање пропи-
шан во став 2 на овој член. 

Бродовите од став 1 па овој член мораат при 
вршењето на службата и дење и ноќ,е да имаат 
истакнато едно трепкаво светло со сина боја вид-
ливо од сите страни на хоризонтот. 

Член В 
Бродовите, под условите определени со пропи-

сот на републиката, односно автономната покраина, 
можат да веат и посебен знак на организацијата 
на здружен труд што е носител на правото на рас-

полагање со бродот, односно на корисникот на 
бродот. 

Знакот од став 1 на овој член се истакнува па 
големиот јарбол (катарката), 

Член 9 
Знаците на Меѓународниот сигнален кодекс се 

истакнуваат па столбот над заповедничкиот мост, 
на крстот на носниот дел на јарболот рели на дру-
го видливо место. 

Член 10 
При средба оо брод па Југословенската зогна мор-

нарица бродот на трговската морнарица на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, ќе 
го поздрави со еднократно бавно спуштање на зна-
мето на една третина од височината на ЗИЗМОИСКОТЈ 
копје или сошникот односно јарболот или едрото. 

Член И 
Ако на бродот се наоѓа шеф на странска ,гоге.-

ва или како почесен гостин на претседателот па , 
Претседателството па Социјалистичка Ф е д е р и ,о .1 
Република Југославија или на Сојузниот и з в р з а 
совет, претседател или член на влада на стр а:;""' -а 
држава, или специјален пратеник на шеф странава 
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држава, по негово одобрение, ќе се истакне на кр-
адениот јарбол односно на предниот јарбол кај бро-
дови за внатрешна пловидба, државното знаме на 
односната држава, односно стандардот на стран-
скиот претставник. 

Ако странските претставници од став 1 на овој 
член се превезат со чамец на брод или обратно, на 
крмата на чамецот ќе се истакне знамето на тргов-
ската морнарица на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, а на носниот дел — држав-
ното знаме на односната странска држава или стан-
дардот на претставникот на странската држава. 

Член 12 
Во свечени прилики бродовите истакнуват мал, 

односно голем накит. 
Малиот накит се состои во тоа што, покрај зна-

мето на трговската морнарица на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија истакнато на 
крмата, се истакнува и: 

1) па крмениот јарбол — посебен знак од член 8 
на овој правилник, а ако го нема свој знак, зна-
мето на трговската морнарица на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија; 

2) на носниот јарбол — знамето на трговската 
морнарица на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, а ако накитат се истакнува во 
,чест на странска држава или на странски држав-
ници, на тоа место се истакнува знамето на од-
воената држава или на државата чиј државјанин 
е лицето на кое му се искажува почеста: 

; 3) на носното копје — знамето на републиката 
на чија територија се наоѓа луката на запишува-
њето, односно пристаништето за запишување на 
ррод. Ако бродот има име на неќој град, крај, река 
Зили слично од одделни републики, или име на ре-
публика, на носното копје ќе се истакне знамето 
на републиката. 

Големиот накит се состои во тоа што покрај ма-
лиот накит се истакнуваат и знаците на Меѓународ-
ниот сигнален кодекс. 

Бродовите што немаат доволно јарбол и и копја 
За истакнување на накнтот, на проп,ишаното место 
ќе го истакнат знамето на трговската морнапнда на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. а на другите места зградите пропишани со овој 
член ако ги имаат. 

Член 13 
За време на возење бродовите истакнуваат мал, 

а во лупите односно во пристаништата голем накит. 
Бродовите, кои по важечките прописи не мо-

раат да имаат знаци на Меѓународниот сигнален ко-
' деко, и е о луките однсно и во пристаништата ис-
такнуваат мал накит. 

Член 14 
I Бродовите мораат да го истакнуваат накитот во 
' деновите на празниците на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и тоа кога ќе го на-
реди органот определен со пропис на републиката 

,односно автономната покраина, а во странски води 
кога тоа ќе го нареди дипломатското или конзу-

! ларното претставништво на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

\ На барање од заповедкиците на одделни бр-одови, 
органите од став 1 на овој член можат да одобрат 
истакнување на накит и во други свечени прилики. 

Член 15 
Знамето на бродот се спушта на пола копје или 

на сошпикот односно на јарболот или едрото: 
1) во денори на жалост; 
2) во случат на смрт на брод до часот на погре-

бот со ставањето на умрениот во море, односно 
растоварување на умрениот на копно; , -

3) во случај на превоз на умрено лице — за 
време на траењето на неговото натоварување на 
брод и истоварување од брод. 

Член 36 
Ако странски лучки, односно пристанишен ор-

ган го повика заповедникот на бродот да истакне 
накит или да го спушти знамето на половина копје, 
заповедникот ако е тоа можно, ќе бара по најкус 
пат упатство од најблиското дипломатско или кон-
зуларно претставништво на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и ќе постапува 
според него. 

Член 37 
Ако бродовите во домашните луки односно при-

станишта истакнат накит, односно го спуштат зн.а-
мето на половина копје, органот определен со! 
пропис на републиката, односно автономната покра-
ина ќе ги извести заповедниците на странските 
бродови што се наоѓаат во луката односно приста-
ништето за карактерот на прославата или жалоста 
и ќе заболи и тие да постапат како и домашните 
бродови. 

Член 18 
Со паричка казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за поморски прекршок, односно прекршок на 
внатрешната пловидба заповедник на брод или ли-
це што го заменува: . 

. 1) ако бродот не вее знаме на трговската морна-
рица на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во случај ЕО кој е должен да го вее 
(член 3); 

2) ако бродот истакне друго знаме или знак, 
освен знамето односно знакот за повластена пло-
видба, пред знамето па трговската морнарица на' 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја (член 5); 

3) ако бродот при средба со брод на Југосло-
венската Еоена морнарица не поздрави на пропишан 
начин (член 10); 

4) ако по барањето на странскиот ЛУЧКИ односно 
пристанишниот орган на бродот да се спушти на 
половина копје знамето на трговската морнарица на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, не побара упатство од надлежниот орган ИЈШ 
постапи спротивно на добиеното упатство (член 16). 

Член 19 
Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе се 

казни за поморски прекршок, односно прекршел 
на внатрешната пловидба заповедник на брод или 
лице што го заменува: 

1) ако на бродот не биде истакнато знамето на 
трговската морнарица на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на местото и на на-
чинот пропишан со член 1 од овој правилник; 

2) ако на бродот знамето на трговската морна-
рица на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во случаите од член 15 на овој пра-
вилник не е спуштено на половина, копје или на 
сошникот, односно на јарболот или едрото. 

I Член 20 
Со парична казна ОД 300 до 3.000 динари ќе се 

казни за поморски прекршок заповедник на брод 
односно лице што го заменува ако на поморскиот 
брод знамето на трговската морнарица на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија: 

1) се симне при доаѓањето во луката пред да 
добие бродот дозвола за слободен сообраќај со бре-
гот (член 4 став 1); 
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2) не вее знаме ако тоа може да се распознае, 
кога бродот доаѓа во пристаништето или излегува 
од пристаништето пред изгревот односно заоѓањето 
на сонцето (член 4 став 2); 

3) не истакне знаме во осамнувањето брод кој 
се уште не добил слободен сообраќај со брегот, а се 
вко!вил или влегол во луката ноќе (член 4 став 3). 

Член 21 
Со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе се 

казни за поморски прекршок, односно прекршок на 
внатрешната пиозидба: 

1) заповедникот на бродот или лицето што го 
заменува: 

а) ако големината на знамето не одговара на 
големината на бродот (член 2 став 2); 

б) ако на бродот знаците на Меѓународниот 
сигнален кодекс не се истакнуваат на определено 
моето (член 9); 

в) ако на бродот не се ртстакне мал, односно го-
лем накит во определени прилики и на пропишан 
начин (чл 12, 13 и 14); 

г) ако по барањето на странскиот лучки односно! 
пристанишен орган на бродот да се истакне накит 
н? се побаоа упатство од надлежниот орган или се 
постапи спротивно на добиеното упатство (член 16); 

2) заповедникот на поморскиот брод или лице-
то што го заменува ако на бродот на органот над-

лежен за безбедност на поморската пловидба не-
се истакне управен знак (член 6); 

3) заповедникот на бродот за внатрешна пло-
видба или лицето што го заменува ако бро,дот на 
органот надлежен за безбедност на внатрешната 
пловидба нема знак за распознавање или не вее 
пропишан пламенец или нема, пропишано светло 
(член 7). 

Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да в а ж и Правилникот за истак-
нување и веење на знаме на трговска морнарица и 
бродарство на внатрешната пловидба на Ф Н Р Ј и 
знаци на бродовите на трговската морнарица и бро-
дарството на внатрешната пловидба („Службен лист 
на Ф Н Р Ј б р . 45/50 - Прилог 7, 20/51, 56/51, 53/62). 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 4202 
26 септември 1980 година 

Белград 
Претседател-

ка Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, с. р. 

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОТРОВИТЕ 
ШТО М О Ж А Т ДА СЕ П У Ш Т А А Т ВО ПРОМЕТ 

1. Во Решението за утврдување на Листата на отров-ите што можат да се пуштаат во промет 
(,.Службен лист на СФРЈ" бр. 12/77, 53/78 и 47/80) во Листата на отровите што можат да се пуштаат 
во промет, што претставува составен дел од тоа решение, се вршат следните измени и дополненија: 

1)" под реден број 372 во колона 2 зборот: „ С и Ѕ О / се замамува со зборот: „СиСОз"; 
2) под реден број 384 во колона 5 знакот: ,,-И' се брише; 
3) под реден број 393 во колона 5 знакот: се брише, а во колона 6 се додава знак: 
4) По реден број 418 се додаваат 81 нови редни броеви што гласат: 

419 АКРИЛНА КИСЕЛИНА 
етиленкарбоксилна киселина 

420 АМИНОЕТИЛПРОПАНОЛ 

421 'АМОНИЈАК-ГАС 
ти 

422 АМОНИУМ-ХИДРОКСИД 
NHiOH 

423 АНТИМОЏ (Ш)-ОКСИД 
SbsO* 

424 Б А К А Р (П)-АЦЕТАТ 
(С2ЊО>)>Си 

425 БАКАР-НАФТЕНАТ 
(8'Vo Си) 

+ од 20% до 80% до 20% 

од 40% 

+-

од 6% 

од 20% до 50% 

од 5% до 10% 

од 20% 
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426 БАКАР (I)-ОКСИД 
СиѕО 

427 БЕНЗИЛ АЛКОХОЛ 
фенилметил алкохол-

428 БЕНЗОХИНОН 
2.5-циклохексадпен-1.4-дпон 

429 БЕНЗОИЛ-ПЕРОКСИД 

430 БУ1 МЛБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА 
р-терц-бутилбензоева киселина 

431 БУ ТИЛ Д И Ш К О Л 
2-(2-бутокслетокси) етанол 

432 БУТИЛТЛИЦИДИЛ-ЕТЕР 
1-бутокси-2,3-епоксп-пропс.н 

433 БУТИЛГЛИКОЛ АЦЕТАТ 
2-бутоксиетанол ацетат 4 

434 БУТИЛКАТЕХОЛ 
4-терц-бутилпирокатех.ол 

435 БУТИЛ-ПЕРБЕНЗОАТ 
терц-бутил-пербензоат 

436 ЦИК ЛОХЕКС АНДИАМИН 
1,3-диаминоциклохексан 

437 ЦИКЛОХЕКСАНОЛ 
хексахидрофенол 

438 ЦИКЛОХЕКСАНОН-ОКСИМ 

439 ЦИКЛОХЕКСАНОН-ПЕРОКСИД 
1-((1-Јхидропероксмциклохексил)диекл 

-циклохексанол 
440 ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН 

амикохексахидробензен 

441 ЦИНК (II)-ФОСФАТ 
Zns(FOi)2 ' 

442 ПИИК-НАФТЕКАТ 
(8% Zn) 

443 ЦИНК-ОКТОАТ 

444 ЦИРКОНИУМ-НАФТЕНАТ 

445 ДЕКАЛИН 
декахидронафтален 

446 ДИБУТИЛ-КГАЛАЈ-ОКСИД 

447 ДИЕТИЛАНИЛИН 
2.6-диетиланилин 

448 ДИЕТИЛЕНТРИАМИН 
2,2'-диаминодиетиламин 

449 ДИЕТИЛ-ЕТЕР 
1,1'-оксибисетан 

450 ДИФЕНИЛ-ЕТЕР 
феноксибензен 

451 ДИМЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ 
2-диметиламиноетанол 

452 ДИМЕТИЛАНИЛИН 
N, N-диметиланилин 

; :+: . од 5°/о до 10% 

'+" ОД 10% ДО 50°/о 

+ од 10% до 40% од 2% до 10% 

+ од 5% до 50% до 5% 

+' од 10% до 50% 

+ од 10% до 50% 

од 20% 

од 20% 

-г од 5% до 20% од 1% до 5% 

-г од 20% до 80% до 20% 

од 20% 

+ од 10% до'50% 

+ од 5% до 20% до 5% 

+ од 10% до 50% 

од 40% 

од 20% 

од 20% 

од 20% 

од 20% 

+ од 5% до 20% од 0,5% до 5% 

+ од 10% до 50% 

од 10% до 50% 

од 20% 

од 40% 

од 20% 

+ од 5% до 20% од 0,5% до 5% 
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453 ДИМЕТИЛОЛПРОПАН 
2,2-диметил-1,3-пропан-диол 

454 ЕПИХЛОРХИДРИН 
1-хлор-2,3-епоксипропан 

455 ЕТИЛБЕНЗЕН 
фенилетан 

456 ЕТИЛДИГЛИКОЛ 
2.2'-окс1.диетанол 

457 ЕТИЛ ГЛ ИКО Л 
2-етоксиетанол 

458 ЕТИЛГЛИКОЛ АЦЕТАТ 
2-етоксиетил ацетат 

459 ФЕНИЛГЛИЦИДИЛ-ЕТЕР 
1,2-епокси-З-фенокси-пропан 

460 ФТАЛАНХИДРИД 
анхидрид 1,2-бензен-дикарбоксилиа киселина 

461 ФТАЛНА КИСЕЛИНА 
1.2-бензен-дпкарбоксилна киселина 

462 ФТАЛОЦИАНИН 
1.3-диамино-изоиндолин 

463 ФУРФУРИЛ АЛКОХОЛ 
2-фуран метанол 

464 ХЕКС АМЕТИ ЛЕН ДИИЗОЦИ ЈАК А Т 
1,6-диизоцијанатохексан 

465 ИЗОФОРОН 
3,5,5-триметил-2-циклохексен-1-он 

466 ИЗОПРОПИЛГЛИЦИДИЛ-ЕТЕР 
1,2-епокси-З-изопропокси-пропан 

467 КАЛАЈ-ОКТОАТ 

4ЅЗ КОБАЛТ-НАФТЕНАТ 
(6% Со) 

469 КСИЛЕНОЛ 
диметилфенол 

470 МАЛБИН АНХИДРИД 
2,5-фурандион 

471 МЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ 
2-метиламиноетанол 

472 МЕТИЛЕТИЛ-КЕТОН-ПЕРОКСИД 

473 МЕТИЛЕТИЛ-КЕТОКСИМ 
2-бутанон оксим 

474 МЕТИЛГЛИКОЛ АЦЕТАТ 
2-метоксиетанол ацетат 

475 МЕТИЛИЗОАМИЛ-КЕТОН 
5-метил-2-хексанон 

476 МЕТИЛИЗОБУТИЛ-КЕТОН 
4-метил-2-пентанон 

477 МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ 
метил 2гметил-2-пропеноат 

од 5% до 20% 

од 40';/с 

од 1% до 5% 

од 40% 

од 10% 

од 10% 

од 10% до 50% 

од 20% 

од 40% 

од 40% 

-Н од 4% до 10% 

од 20 '/о до 80% од 4% до 20%' 

од 5% до 20% од 1% до 5% 

од 10% до 50% 

I 
од 20% 

од 5% до 20% од 0,5% до 50/о 

од 20% 

од 21Г/0 

Ч" 

до 20% 

од 20% 

од 5% до 20% до 5% 

еп 20% 

од 10% до 50% 

од 20% 

од 20% 

од 10% 
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1 2 3 4 5 6 

478 МРАВЈА КИСЕЛИНА 
хидрогенкарбоксилна киселина +- од 10% до 50% 

со
 

НАТРР1УМ-0-ФЕНИЛФЕНАТ 
2-хидроксидпфенил-натриум од 20% 

480 НАТРИУМ-ФЛУОРИД 
Ш Е +- од 10/о до 5% од 0,5% до 1% 

481 ОКТАБРОМБИФЕНИЛ од 40% 

482 ОКТАХЛОРБИФЕНИЛ 
+ 

од 10% до 50% 

483 ОКТИЛ-СЕБАЦАТ 
бис(2-етилхексил) естер 1,8-октандикарбоксилна 
киселина 

-

од 20% 

00 ПИГМЕНТИ НА ОЛОВО (НЕОРГАНСКИ) 
(изразено во % Р ) 

+ 
од 5% до 20% од 1% до 5% 

485 1-ПРОИАНОЛ-2 ;3-ДИБРОМ ФОСФАТ 
трие (2,3-дибромпропил) фосфат од 20% 

486 ТЕТРАЕТИЛЕНПЕНТАМИН 
К-(2-аминоетил)-К ,-(2-((2-аминоетил) амино-
етил)-1,2-етандиамин 

+ 
од 10%-до 50% 

487 ТЕТРАХИДРОФТАЛАНХИДРИД 
анхидрид 1,2-циклохекс-4-ен дикарбоксилна 
киселина од 40% 

488 ТЕТРАЛРШ 
1,2,3,4-тетрахидронафтален од 10% до 60% 

489 ТОЛУЕНДИИЗОЦИЈАНАТ 
2;4-диизоцијанатотолуен од 5% до 20% од 1% до 5% 

490 р-ТОЛУЕНСУЛФОНСКД КИСЕЛИНА 
метилбензенсулфонска киселина од 4% до 20% 

491 ТОЛУХИДРОХИНОН 
р-толухидрохинон од 10% до 50% 

492 ТРИБУТИЛ-КАЛАЈ-ФЛУОРИД 
+ 

од 5% до 20% од 0.5% до 5% 

493 ТРИБУТИЛ-КАЛАЈ-ФТАЛАТ 
+ 

од 5% до 20% од 0.5% до 5% 

494 ТРИБУТИЛ-КАЛАЈ-ХЛОРИД од 5% до 20% од 0,5% до 5% 

495 ТРИБУТИЛ-КАЛАЈ-НОНИЛФЕНР1Л-
ПОЛИЕТОКСИЛАТ 

+ 
од 5% до 20% од 0,5% до-5% 

496 ТРИБУТИЛ-КАЛАЈ-ОКСИД 
+ 

од 5% до 20% од 0,5% до 5% 

497 ТРИБУТИЛ-КАДАЈ-ПОЛИГЛИКОЛАТ од 5% до 20% од 0,5% до 5% 

498 ТРИХЛОРЕТИЛ ФОСФАТ 
2-хлоретанол фосфат од 10% до 50% 

499 СТИРЕН 
фенилетилен 

+ 
од 10% до 50% 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"; 

05 Бр. 3828 
24 декември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјал-

на заштита, 
Светозар Пеповски, с. р. 
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14. 

Врз сенова на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата ( „ С л у ж е н лист на СФРЈ'' , бр. 
13/46), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали препишува 

П Р А В И Л Н И К . 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛАТА 
НА ДОЛЖИНА ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ОПШТА 

НАМЕНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со ОРОЈ правилник се препишуваат метролошки-

те услови за мерилата на должина што се користат 
за општа камена (но натамошниот текст: мерилата 
на должина). 

Член 2 
Одредбите од ОВОЈ правилник не се однесуваат 

на мерилата на должина со висока точност што се 
употребуваат во металопреработувачката индустрија, 
геодезијата и др. 

1. Дефиниции 

Член 3 
Мерилата на должина се мерила сочинети од 

репери чии растојанија се изразени во единиците 
на должината на Меѓународниот систем на мерните 
единици (ЅТ).' 

! Номинална должина на мерилото на должина 
е вкупната вредност на должината на мерилото со 
која тоа мерило се назначува. 
; Основни репери се двата репера на поделбата 
tea мерилото на должина чие растојание ја опреде-
л у в а номиналната должина на мерилото под рефе-
рентни услови. 
* Мерила на должина, во смисла на ОЕОЈ пра-
вилник се: 

1), мерилата на должина со завршни рамнини, 
'односно завршни страни; 

2) мерилата на' должина со завршни црти; 
3) мешовитите мерила на должина. 
Мерила на должина со завршни рамнини, одно-

сно завршни страни се мерилата на должина ка ј кои 
основните репери се изведени Е о вид на две завршни 
рамнини или во вид на две завршни страни на 
мерилото. 

Мерила на должина со завршни црти се мери-
лата на должина кај коп основните репери се изве-
дени ЕО вид на две црти, дупки или марки. 

Мешовити мерила на должина се мерилата на 
должина ка ј кои еден од основните р опери е изве-
ден во вид на рамнина, односно страна, а Еторио-т 
во ЕИД на црта, дупка или марка. 

Мерилата на должина можат да имаат додатни 
уреди (еден или повеќе држачи, зацврстени или 
подвижни, прстени, рачки, шилци, уреди за напо-
јување, граничници, индекси, кочници, нонијуси 
и др.) со кои се олеснува користењето и проширу-
вањето на можноста за употреба на мерилата. 

2. Номинална должина 

Член 4 
Номиналната должина на мерилата на должина 

мора да има една од следните вредности: 0,5 m 1 m, 
1,5 m, 2 m, 3 ти, 4 m или 5 m, односно целиот произ-
вод од 5 метри. 

По исклучок од одредбата на став 1 од ОЕОЈ член, 
номиналната должина на мерилата на должина мо-
же да има и други вредности, под услов на мери-
лото да биде ставена забелешка во поглед на него-
вата намена или тоа да е предвидено во посебен 

. 

3. Материјал 

Член 5 
Мерилата на должина и нивните составни дело-

ви треба да бидат од материјал доволно цврст, ста-
билен и отпорен на околните влијанија во услови 
ма вообичаено користење на мерилото. 

Особините на материјалот употребени за мери-
лата на должина мораат да бидат такви што да 
овозможат: 

1) во случај на нормална употреба, кога работ-
ната температура не се разликува за повеќе од 
± 8°С од референтната, промената на должината 
ка мерилата да ќе биде поголема од најголемата 
дозволена грешка; 

2) к а ј мерилата на должина што се користат под 
дејството на определена затегнувачка сила, проме-
ната на таа сила за ± 10% да не предизвикува про-
мена на должината на мерилото поголема од најго-
лемата дозволена грешка. 

4. Конструкција ' 

Член 6 
Мерилата на должина и нивните составни де-

лови мораат да бидат со цврста конструкција и 
грижливо површински обработени. 

Напречниот пресек на мерилото на должина 
треба да има такви мери и таков облик при вооби-
чаени услови за употреба на мерилото да овозмо-
жува постигнувале на снаа класа на точност на 
која мерилото и припаѓа. 

Мерилата на должина во вид на лента мораат 
да бидат изработени така што положени на рамна 
подлога да имаат прави и паралелни рабови. 

Завршните рамнини, односно завршните страни 
на мерилата на должина мораат да бидат рамни и 

вертикални на издолжената оска на мерилото. Сите 
црти на поделбата мораат исто така да бидат прави 
и вертикални на истата оска. 

К а ј мерилата на должина со завршни рамнини, 
односно со завршни страни и ка ј мешовитите мери-
ла на должина од дрво или од друг материјал со 
мала отпорност на абење, завршните површини мо-
раат да бидат заштитени со метална облога отпорна 
на абење и удар, кога неподвижно е зацврстена за 
мерилото. 

Ако мерилата на должина имаат додатни уре-
ди, тие згреди мораат да бидат поврзани, односно 
зацврстени за мерилото така што при нормална упо-
треба на мерилото да не дојде до несигурност во 
мерењето. 

Уредите за наменување на мерилата на должина 
ЕО вид на ленти мораат да бидат изработени така 
што ири употреба да не предизвикуваат трајна де-
формација на лентата. 

5. Поделба 

Член 7 
Поделбата на мерилата на должина треба да 

биде јасна, правилна, постојана и изработена така 
што да овозможува сигурно и лесно исчитување. 

Вредноста на поделокот треба да биде: 1 X 10п, 
2 X 10п или 5 X 10п метри, каде што п е цел пози-
тивен број, односно цел негативен број или нула. 
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Вредноста на поделокот ќе треба ла биде по-
голе-ма од: 

1) 1 cm, ако номиналната 
должина е 1 

2) 1 dm, ако намина дната 
должина е 1 

3) 2 dm, ако номиналната 
должина е 1 

4) 0,5 ги, ако номиналната 
должина е 1 

1 < 2 m 

2 m < 1 < 10 m 

10 m < 1 < 50 m 

50 m < 1 

Во специфични случаи, вредностите на поделе-
ните од став 3 на овој член можат да бидат прече-
корени под услов на мерилото на должина да по-
стои ознака за намената на мерилото или тоа да е 
предвидено во посебен пропис. 

Член В 
Кај мерилата на должина со завршни црти, тие 

црти мораат да бидат прави и вертикални па оска-
ва на мерилото и мораат да имаат иста широчина 
врз целата своја должина и врз целата должина на 
мерилото. Сите црти мораат да бидат изработени 
така што да формираат чиста и јасна поделба и 
нивната широчина да не предизвикува никаква не-
сигурност во мерењето. 

Должината на цртите е сразмерна на соодветна-
та мерна единица. 

Заради посигурно зачувување па карактеристич-
ните црти на поделбата, може да се користи еден 
стрелест врв или соодветен друг знак. 

Заради проширување на можноста за мерење, 
одделни делови на поделбата, посебно оние на крае-
вите, можат да бидат поделени на децимални дело-
ви на основната вредност на поделокот. Широчината 
на цртите во тие делови на поделбата може да биде 
сразмерно помала отколку во другите делови. 

Реперите можат да бидат изработени и: 
1) во вид на дупки, ако вредноста на поделскот 

е еднаква или поголема од сантиметар. 
2) во вид на некое друго обележје, ако вредно-

ста на поделокот е еднаква или поголема од деци-
метар, со тоа што тоа обележје да обезбедува до-
волно прегледно исчитување и да овозможува да 
се одржи класата на точноста на која мерилото на 
должина и припаѓа. 

Мерилото на должина може да има повеќе по-
делби чии вредности на поделокот можат да бидат 
различни, освен на крутото мерило што се користи 
во прометот на стоки. 

6. Нумерација 

Член 9 
Нумерацијата за мерилата на должина треба да 

биде јасна, правилна, постојана и изработена така 
што да овозможува сигурно, лесно и недвосмислено 
исчитување. Бројот на нумерпранпте репери треба 
да биде постојан и доследен. 

Нумерацијата може да бидо наполно непрекин-
лива или' делумно непрекинлива а делумно да се 
повторува. 

Во случајот предвиден во член 8 став 4 на овој 
правилник нумерацијата во делови со поситна по-
делба може да биде различна од нумерацпјата на 
другиот дел на мерилото. 

Положбата, големината, обликот, бојата и кон-
трастот на броевите треба да бидат приспособени 
кон поделбата и нејзините ресори на кои се одне-
суваат. 

Зависно од начинот на користењето на мери-
лото на должина, броените можат да бидат поста-
вени паралелно со работ или вертикално на работ 
на мерилото. 

Броевите на нумераци јата, зависно од вредноста 
на поделокот, треба да ги претставуваат милимет-

рите, сзнтиметрите, дециметрите и метрите и треба 
да бидат с-ледени со соодветни симболи. Ако едини-
цата што се користи за нумерација е различна од 
метарот, реперите што ги претставуваат метрите мо-
жат да бида нумерирани ' во метри, со тоа што по-
крај броевите да имаат и ознака т . Бројот на ме-
тарот што претходи може да биде повторен пред 
другите нумерирани репери. 

Милиметарската поделба треба да биде нуме-
рирана на секој сантиметар. Ако вредноста на гхо-
делокот на поделбата е со црти во облик на 2 X 10п 

и не е помала од 2 cm, сите репери треба да бидат 
нумерирани. 

Ако едно мерило на должина има повеќе подел-
ени. вредностите на поделоците на тие поделби'мо-
жат да бидат различни, а соодветните нумерацпи 
можат да бидат во иста или спротивна насока. 

7. Натписи и ознаки 

Член 10 
Мерилото на должина мора да ги има следните 

ознаки: 
1) ознака на номиналната должина; 
2) назив или знак на производителот и седиште, 

односно ознака на земјата на производителот; 
3) ознака на класата на точноста: I, II или III 

(во овал); 
4) службена ознака на одобрението за преглед и 

жигосување. 
Мерилото на должина што не е погодно за упо-

треба во јавен сообраќај мора. освен ознаката од 
точ. 1 и 2 на став 1 од овој член. да го има и нат-
писот: „Не е за јавен сообраќај". 

Во определени случаи мерилото на должина мо-
ра да ги има и следните ознаки: 

1) ознака на референтната температура, ако таа 
не изнесува 20°С; 

2) ознака на затегнувачхата сила, ако таа сила 
е пропишана; 

3) ознака на посебниот начин на употреба што 
за мерилото на должина е предвиден во случајот од 
член 4 став 2 (номинална должина) и член 7 став 4 
на овој правилник (поделба). 

Номиналната должина, температурата и затегну-
вачката сила мораат да бидат изразени во едини-
ци SI, односно во нивните децимални производи и л и 
делови, со ознаките пропишани со Законот за мер-
ните единици и мерилата. 

Сите ознаки, по правило, мораат да бидат дадени 
на почетниот дел на мерилото, и тоа па читлив, ја-
сен и неизбришлив начин. 

На мерилото на должина и неговите составни 
делови, како и на обвивката на мерилото, можат да 
се стават и други ознаки, натписи и сл. заради по-
добро означување и зголемување на употребливост 
на мерилото. Натписите мораат да бидат дадени на 
еден од јазиците и писмата на народите на Југо-
славија. 

8. Класи на точност и најголеми дозволени грешки 

Член 11 
Мерилата на должина се распоредуваат во кла-

сата на точноста I, II и III. 

Член 12 
Најголеми дозволени грешки при првиот пре-

глед на мерилото на должина, под референтни усло-
ви, се следните: 
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1) најголема дозволена грешка на номиналната 
должина, како и на должината ограничена со кој 
и да е од двата репера, што е дадена во следните 
обрасци: 

± (0,1+0,1 XL) mm, 

± (0.3 + 0,2 XL) mm, 

± (0.6 + 0.4XL) mm, 

каде што Е е вредност на посмирената должина, 
заокружена нагоре на полни метри; 

2) најголема дозволена грешка на должината 1, 
ограничена со оските на два последователни реи ери, 
како и најголема дозволена разлика во должината 
и и 12 на два последователни интервали, што се да-
дени во следната табела: 

Должина 1 на 
посматра илот 
интервал 

Најголема дозволена грешка, 
односно 

најголема дозволена разлика, 
во милиметри 

За мерила на класата на точност 

I II III 

i < 1 mm ± 0.1 ± 0.2 ± 0;3 

1 mm < i < 1 cm ± 0.2 ± 0.4 ± 0.6 

1 cm < i < 1 dm ± 0,3 ± 0.3 ± 0.9 

3) за мерила со завршни рамнини, односно за-
вршни страни и за мешовити мерила, апсолутната 
вредност па најголемата дозволена грешка на ѕол-
жпната на завршниот интервал, ограничен од една 
страна со гранична рамнина, се зголемува за: 

— ОД ш т за мерилата на класата па веч-
ност I , 

— 0,2 ши! за мерилата на класата на точ-
ност II , 

— 0,3 гпш за мерилата на класата на точ-
ност III. 

Најголемата дозволена грешка при повремениот 
преглед на мерилото па должина е еднаква на соод-
ветната најголема дозволена грешка на мерилото на 
должина при првиот преглед. 

9. Референтни услови 

Член 13 
Референтните услови под кои се утврдуваат 

најголемите дозволени грешки од член 12 на опој 
правилник се: 

1) референтна температура од 20о С; 
2) референтна затегнувани сила, означена на 

мерилото на должина, која треба да се обезбеди по 
целата испитувана должина кога мерилото, прак-
тично без трпење, лежи на рамна водорамна под-

10. Жигосуван е 

Член 14 
Жигови се ставаат на почетниот и на завршниот 

дел на мерилото на должината. Мерилата мораат да 
бидат така конструктивно изведени што на нив да 
можат да се ставаат пропишаните жигови. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Мерилата на должина што ги исполнуваат усло-

вите пропишани со опој правилник се делат на: 

1) мерила со мали должини, во кои спаѓаат; 
мерила со челична мерна лента на размотување, кру-
ти и свптливи едноделни мерила, мерила со С Р И Т -
лпва мерна лента од пластика зајакнати со стакле-
ни влакна или од текстилна ткаенина импрегнирана 
со пластика и сложивте мерила на зглобови од ме-
тал и од друг материјал; 

2) мерила со големи должини, во кои спаѓаат: 
мерила со свитлива челична мерна лента на намо-
тутт.ње што не се приспособени за продолжување на 
мерата; мерила со свитлива челична мерна лента на 
налутување, со висулсц; мерила со свитлнва челич-
на мерна лента, за премерување на земјиште, при-
способени за мерење на големи должини со продол-
жување на својата номинална должина и мерила со 
СЕитлива мерна лента од пластика зајакнати ед 
С1 аклеви влакна или од текстилна ткаенина импрег-
нирана со пластика. 

1. Мерила со мали должини 

М е р и л а с о ч е л и ч н а м е р н а л е н т а н а 
н а м о т у в а њ е 

Член 16 
Мерилата со челична мерна лента на намотува-

ње можат да имаат номинална должина од 0,5 
до 5 ш. 

Мерилата од став 1 на овој член можат да бидат 
со завршни рамнини, односно завршни страни, со за-
вршни црти и мешовити. 

Ако почетниот дел на мерилото е во облик на 
гранична рамнина, дозволен е извлекувач, што не е 
опфатен со номиналната мера. 

Мерилото е сместено во кутија чија назначена 
надворешна мера во правец на извлекувањето на 
лентата може ориентационо да служи при внатреш-
но мерење. 

Мерилото може да има две поделби со ист по-
четок на истата страна па лентата, а може, исто така, 
да има поделба, поместена во однос на првата и на 
другата страна на лентата. Вредноста на подслокот 
треба да биде помала од 1 с т или еднаква на 1 сш. 

Мерилата од став 1 на овој член им припаѓаат 
на класите на точност I и II. 

К р у т и и с в и т л и в и е д н о д е л н и м е р и л а 

Член 17 
Крутите и свитливите едноделни мерила можат 

да имаат номинална должина од 0,5 до 5 ш. 
Мерилата од став 1 на овој член можат да бидат 

со завршни рамнини, односно завршни страни, со 
завршни црти и мешовити. 

Мерилата можат да бидат изработени од метал 
или од друг соодветен материјал. Мерните летви за 
мерење на височината на нивоата на течните гори-
ва мораат да бидат во целост изработени од мате-
ријал што не фрла искри, а почетниот дел мора да 
биде од материјал отпорен на абење. 

Мерилата од став 1 на овој член им припаѓаат 
на класите на точност I и II. 

— за мерила на класата 
на точност I 

— за мерила на класата 
на точност II 

— за мерила на класата 
на точност III 
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М е р и л а со с в и т л и в а м е р н а л е н т а о д 
п л а с т и к а з а ј а к н а т а с о с т а к л е н и в л а -
к н а и л и о д т е к с т и л н а т к а е н и н а им-

ир е т и и р а н'а со п л а с т и к а 

Член 18 
Мерилата со свитлива мерка лента од пластика 

зајакната со стаклени влакна или од текстилна 
ткаенина импрегнирана со пластика можат да имаат 
номинална должина од 0,5 до 5 ш. 

Мерилата од став 1 на овој член можат да бидат 
со завршни рамнини, односно завршни страни, со 
завршни црти и мешовити. 

Слободните краеви на мерилата со завршни 
страни и мешовитите мерила мораат да имаат навла-
ка отпорна на абење, цврсто врзана за лентата. К р а -
јот на мерилото со завршната страна може да биде 
снабден со прстен, кој не влегува во номиналната 
должина. 

ЗатегнуБанката сила мора да биде од редот 10 
до 20 N и треба да биде назначена на мерилото. 

К а ј мерилото на должина со завршни црти, по-
четната црта треба да биде на растојание не помал-
ку од 100 mm од соседниот кра ј на мерилото ако не 
постои завршен прстен, односно од надворешниот 
раб на прстенот ако тој постои. 

Мерилата од став 1 на овој член има припаѓаат 
на класите на точност II и III. 

С л о ж и в и м е р и л а н а з г л о б о в и о д м е -
т а л и о д д р у г м а т е р и ј а л 

Член 19 
Сложивите мерила на зглобови од метал и од 

друг материјал можат да имаат номинална должи-
на од 0,5 до 5 т , 

Мерилата од став 1 на овој член исклучително 
се со завршни рамнини, односно завршни страни. 

Деловите на мерилата взглобени на двата кра -
ја треба да имаат еднакви растојанија помеѓу 
оските на зглобовите. Одржувањето на правецот 
кога мерилото е развиено треба да биде овозможено 
Со еден погодно конструиран уред, односно погодно 
конструирана изработка на врската на соседните 
делови, така што локалната грешка да не преоѓа 
0,3 mm за мерилата од класата на точност II ниту 
0,5 mm за мерилата од класата на точност III. 

Поделбата може да биде дадена од обете страни 
на мерилото. • 

Мерилата од став 1 на овој член им припаѓаат 
на класите на точност II и III. Мерилата со спојува-
ње' на одделни делови со помош на заортки можат 
да и припаѓаат на класата на точност I. 

2, Мерила на големи должини 

М е р и л а с о с в и т л и в а ч е л и ч н а м е р н а 
л е н т а н а н а м о т у в а њ е , ш т о н е с е п р и -
с п о с о б е н и з а п р о д о л ж у в а њ е н а м е -

р а т а 

Член 20 
Мерилата со спитлива челична' мерна тхента на 

намалување, што не се приспособ.ени за продолжу-
ва7: ве на мерата, можат да имаат номинална должи-
на од 5 до 200 т . 

Мерилата од став 1 на овој член можат да бидат 
со завршни црти и мешовити. 

С водниот кра ј на мерилото треба да има рач-
ка или стрмен за потегнување на лентата, што не 
влегува во состав на номиналната должина. 

Затегнувачката сила треба да биде од редот 
50 N и мора да биде назначена на мерилото (од 30 
до 100 N и повеќе ако е потребно). 

Поделбата смее да се наоѓа само на едната стра-
на на лентата. К а ј мерилата со завршни црти, по- , 
четката црта мора да биде оддалечена на јмалку 
100 mm од надворешниот раб на стрменот. 

Мерилата од став 1 на озој член им припаѓаат 
на класите на точност I, II и III. 

М е р и л а с о с в и т л и в а ч е л и ч н а м е р н а 
л е н т а н а н а м о т у в а њ е , с о в и с у л е д 

Член 21 
Мерилата со свитлива челична лента на намоту-

вање, со висулец, можат да имаат номинална дол-
жина од 5 до 50 ш. 

Мерилата од став 1 на овој член спаѓаат во ме-
шовити мерила. 

Мерилата се наменети за мерење на височината 
на нивоата на течните горива, односно за мерење на ' 
височината на празниот простор во садовите што 
служат како мерила на зафатнината. 

Затегнувачката сила е еднаква на тежината на 
висулецот. Масата на висулецот во ± 10 g, треба да 
биде назначена на висулецот, а соодветната затегну-
в а ка сила — на мерната лента. 

Висулецот треба да биде со доволна тежина 
исправно да ја затегнува лентата и да биде израбо-
тен од материјал што не искри. Висулецот на лен-
тата може да биде врзан цврсто или разделиво. Ако 
висулецот се разделува, врската мора да биде таква 
да не предизвикува неопределеност во мерењето. 
Другиот кра ј на мерилото е снабден со уред за намо-
тување. 

Поделбата мора да биде во милиметри. Почето-
кот на поделбата е на врвот на висулецот. На са-
миот висулец поделбата е дадена на неговата бочна 
рамна површина, а натаму се продолжува врз целата 
должина на мерната лента. , 

Мерилата од став 1 на овој член им припаѓаат 
на класите на точност I и II. Ако за која и да е 
должина во ко ја се појавува врска на висулец со . 
лента со примена на образецот од член 12 став 1 
точка 1 на овој правилник се добива вредност по-
мала од 0,6 mm, како најголема дозволена грешка 
се земе ± 0,6 mm. 

М е р и л а с о с в и т л и в а ч е л и ч н а м е р н а 
л е н т а з а п р е м е р у в а њ е н а з е м ј и ш т а , 
п р и с п о с о б е н и з а м е р е њ е н а г о л е м и 
д о л ж и н и с о п р о д о л ж у в а њ е н а с в о ј а т а 

н о м и н а л н а д о л ж и н а 

Член 22 
Мерилата со свитлива челична мерна лента за 

премерување на земјиште, приспособени за мерење 
на големи должини со продолжување на својата 
номинална должина, можат да имаат номинална дол-
жина од 5 до 200 т . 

Мерилата од став 1 на овој член можат да би-
дат со завршни рамнини, односно завршни страни и 
со завршни црти. 

Затзгнувачката сила треба да биде од редот 
50 N и мора да биде назначена на мерилото (од 30 
до 100 N и повеќе ако е потребно). 

Мерилата на обата к р а ј а имаат по една рачка 
или по еден прстен. Ако со номиналната должина се 
опфатени и споевите на тие делови со мерката лен-
та, нивната изработка мора да биде таква да не 

.преидззикува никаква неопределеност во мерењето. 
Мерилата од став 1 на овој член им припаѓаат 

на класите на точност I и II. 
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М е р и л а с о с в и т л и в а м е р н а л е н т а о д 
п л а с т и к а з а ј а к н а т а с о, с т а к л е н и в л а к -
н а и л и о д т е к с т и л н а т к а е н и н а и м п р е г -

н и р а н а с о п л а с т и к а 

Член 23 
Мерилата со свитлпва мерна лента од пластика 

зајакната со стаклени влакна или од текстилна 
ткаенина импрегнирана со пластика можат да имаат 
номинална должина од 5 до 100 ш. 

Мерилата од став 1 на овој член можат Да бидат 
со завршни рамнини, односно завршни страни, со 
завршни црти и мешовити 

Краевите на мерилата со завршни рамнини, од-
носно со завршни страни и почетокот на мешовитите 
мерила треба да имаат една опфатница или н а б а в -
ка, кои се отпорни на абење и неподвижно се врза-
ни за мерната лента. Опфатницата, односно наглав-
ката може да има прстен што не влегува во состав 
на номиналната должина. 

Ка ј мерилата со завршни црти — почетната црта 
мора да биде оддалечена најмалку 100 шш од над-
ворешниот раб на прстенот. 

Затегнувачката сила треба да биде од редот 10 
до 20 КГ и мора да биде назначена на мерилото. 

Мерилата од став 1 на овој член им припаѓаат 
на класите на точност I, II и III. 

III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 24 
Мерилата на должина што во поглед на метро-

лошките особини не им одговараат на одредбите од 
овој правилник можат да се употребуваат и да се 
примаат на преглед до 31 декември 1981 година. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

-Бр 0201-80" 13 
29 септември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

15. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот 'на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, пропишува 

за мерење на височината на столбот на течноста, 
односно на височината на празниот простор во скла-
дишните и транспортните садови (во натамошниот 
текст: садови), и тоа првенствено кога тие садови 
служат како мерила на зафатнина. 

Одредбите на овој правилник не-се однесуваат 
на метролошките услови предвидени за садови. 

Мерила на должина од став 1 на свој член се: 
1) мерни летви; 
2) мерни ленти со висулец; 
3) мерни линејки. 
Мерилата на должина на кои се однесува овој 

правилник мораат во поглед на општите каракте-
ристики да одговараат на одредбите на Правилни-
кот за метролошки услови за мерилата на должина 
што се користат за општа намена (,.Службен лист 
на СФРЈ", бр. 74/80). 

II. Дефиниции 

Член 2 
Одделни изрази, употребени во овој правилник, 

го имаат следното значење: 
1) мерна летва е несвитливо мерило на дол-

жина," што служи за мерење на височината на стол-
бот на течноста, односно на височината на празниот 
простор во садовите; 

2) мерна лента со висулец е свитливо мерило на 
должина, што служи за мерење на височината од 
став 1 на овој член, при што висулецот ја одржува 
лентата затегната во вертикална положба; 

3) мерна линејка е несвитливо мерило на дол-
жина прицврстено во вертикална положба за садот. 

Ако мерната линејка е прицврстена за надво-
решните страни на садот, мора да се постави кон 
нивоказното стакло или нивоказната цевка; 

4) нивоказко стакло е дел од садот во кој непо-
средно се покажува нивото на течноста во "садот; 

5) нивоказна цевка е дел од садот во кој посред-
но, според законот на споени садови, се покажува 
нивото на течноста во садот; 

6) мерна цевка е дел од садот ЕО кој се врши 
мерење; 

7) прифатна плоча е хоризонтално поставена 
плоча, неподвижно врзана за садот при неговото 
дно, на која при мерењето на височината на столбот 
на течноста се потпира почетната точка на мерната 
летва или на мерката лента со висулец; 

8) појдовна точка (репер) е знак или дел при 
горниот дел на садот, од кој се врши мерење на 
височината на празниот простор; 

9) табела на зафатнината (баждарена таблица) 
е табела што ја дава вредноста на зафатнината на 
течноста во садот за секој сантиметар височина на 
столбот на содржаната течност, односно височината 
на полнењето. 

III. Материјал 

Член 3 
Мерните летви можат да се изработуваат: 
1) од материјал што не искри (алуминиум, бакар 

и нивни легури), ако садовите служат за сместува-
ње на течни горива; 

2) од материјал кој не подлегнува на нагризу-
вање и не е штетен за ч-овечкото здравје (тврдо др-
во, челик што не рѓосува, алуминиум), ако садовите 
служат за сместување на ПИЕ о, оцет, млеко и сл. 

-о рој 2 - Страна 91 
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Член 4 
Мерните ленти со висулец мораат да бидат из-

работени ед челик. Висулецот мора да биде израбо-
тен од бахар или од легури на бакар и мора да ја 
има потребната тврдост за да не дојде при употре-
бата до негово оштетување. 

Кон мерилото мора да биде дадено писмено пре-
дупр.едување за мерите на претпазливост во поглед 
на опасноста од искрење и од статичка електри-
цитет. 

Член 5 
Мерните линејки мораат да бидат изработени од 

материјал кој ја има потребната цврстина и кој им 
одговара на условите на употребата. 

чен просек на садот да из-несува приближно 4 до 
10 mm. На мерните летви од дрво ова растојание 
може да биде и поголемо. 

Член 9 
Вредноста на поделокот на мерните летви и 

мерните линејки со поделба во единици на должи-
ната изнесува 1 mm, 0,5 cm или 1 cm, а — мерните 
ленти 1 mm. 

Должината на поделбата на мерилата, по пра-
вило, се заокружува на: 

1) dm — ако се во прашање мерни линејки и 
висечки мерни летви; 

2) 0,5 m — ако се во прашање стоечки мерни 
летви; 

3) 5 m — ако се во прашање мерни ленти. 
Вкупната должина на поделбата на висечките 

мерни летви не треба да изнесува повеќе од 1,5 m 
а на стоечките — повеќе од 3 т . 

Член 10 
Мерната летва (стоечка), мерната лента со вису-

лец и мерната линејка, со поделба во единици на 
должина, можат да се користат и за кој и да е сад. 

Мерната летва и мерната линејка, со поделба во 
единици на зафатнина, и мерната летва (виеечка), со 
поделе-а на единици по должина, мол-ат да се кори-
стат само за оној сад за кој е изработена нивната 
поделба. 
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Член 14 
Најголемите дозволени грешки на мерните ли-

нејки и на мерните летви со поделба во единици ка-
зафатшша, како и најголемите дозво,лени грешки 
на бројките вредности во табелите на зафатнина 
(баждарена таблица) се менуваат зависно од мер-
ната несигурност при определувањето на зафат-
нината (при баждарењето) на садот. 

Несигурноста од став 1 на овој член мора да биде 
таква што грешките при определувањето на з а ф а т -
нината да бидат помали од 0,50/о на соодветна! а за-
фатнина, со тоа што грешките при определување 
на зафатнината што е еднаква или помала од нај-
малата зафатнина да бидат помали од 0.5% на таа 
најмала зафатнина. 

Најмалата зафатнина е определена како произ-
вод на површината на најголемиот хоризонтален 
пресек на садот и височината на столбот на течноста 
од 200 шш. 

VIII. Жигосување 

Член 15 
На стоечките мерни летви основниот жиг се ста-

ва на почетокот (на чепот) и зад завршната црта на. 
поделбата, како и покрај цртата, односно рамннната 
што се поклопува со горниот раб на мерната цевка. 
Со жигот треба да се осигура и врската на- чепот со 
основниот дел на летвата. л 

На висечката мерна летва основниот жиг се 
става на почетокот и на крајот на поделбата, како 
и на главите на заковките за врска на напречната 
летвичка (належната плоча) со мерната летва. 

Годишниот жиг се става зад завршната црта на 
поделбата, покрај основниот жиг. 

. - Член 16 
На мерните ленти со висулец основниот жиг се 

става на почетниот дел на висулецот и на делот 
за врска на висулецот со лентата. Ако, зависно од 
конструкцијата, постои потреба, местата на кои може 
да дојде до растројство на мерата треба, исто така, 
да се осигураат со жиг. 

Годишниот жиг се става на делот со кој се по-
врзува лентата со висулецот. 

Член 17 
На мерните линејка основниот жиг се става: 
1) во близина на почетната и крајната црта на 

поделбата, а на линејките составени од повеќе де-
лови — на почетокот и на крајот на секој дел; 

2) на местата и на начинот што обезбедува по-
стојана положба на мерната линејка или на оддел-
ни негови делови во однос на садот, ако тоа не е 
обезбедено на поинаков начин. 

Годишниот жиг се става во близина на завршна-
та црта на вкупната поделба. 

IX. Преодна и завршна одредба 

Член 18 
Мерилата на должина што служат за мерење на 

височината на столбот на течноста односно на ви-
сочината на празниот простор во складишните и тран-
спортните садови, а кои во поглед на метролошките 
особини не одговараат на одредбите од овој пра-
вилник, можат да се употребуваат и да се примаат 
на преглед до 31 декември 1981 година. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0201-7970/1 
29 септември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

16. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот 
за стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација пропишува 

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

ДЕЖНА ВАР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за градежна вар, кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Градежна вар. Надоен, намена 
и услови на квалитетот — — — Ј1ЈЅ В.С1.020 

2) Градежна вар, Метод,и на фи-
зичко - м е х а н и ч к: и испитувања — ЈТЈЅ В.С.8.042 

Член 2 
Југослове.нските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на градежната вар што ќе се произведе, 
односно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

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

1) Градежна вар - - - - ЈТЈЅ В.С1.020 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на градежништвото („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/66). 

2) Градежна вар. Методи на фи-
зичко-механички испитувања — — ЈТЈЅ В С8.042 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/70). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објар- сто во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр.31-14586/1 
17 декември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ; с. р.' 



Страна 94 - Број 2 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 16 заку ари 1981 

17. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот 
за стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 38/77 и 11/80, директорот на Сојузниот завод за 
станцардизацпј а пропишува 

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за бетон, кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Бетон, Определување на вре-
мето на врзување на бетонските ме-
шанион со мерење на отпорот при 
втиснување на игла — — — — JUS U.M1.019 

2) Бетон, Испитување на затег-
нувачката цврстина на бетонот со 
Цепење — — — JUS U.M1O22 

3) Бетон. Мерење на температу-
рата на свежиот бетон — — — — JUS U.M1.032 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а 
Се објавуваат во посебно издание на Сојузниот за-
вод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз бетонот што ќе се произведе, односно 
увезе од денот на влегувањето во сила на овој пра-
ви гениќ. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-19604/1 
23 декември 1880 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација,. 
Милан Крајновиќ, с, р. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 31-20047/1 

26 декември 1980 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. п 

Врз сионова на член 22 став 2 од Законот за 
Стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КУЈНСКА ОПРЕМА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард, кој го има следниот назив и ознака: 

Кујнска опрема. Координациони мери — 
ЈСЈЅ D.E7.201 донесен со Правилникот за југосло-
венските стандарди од областа на дрвната индус-

трија („Службен лист т „СФРЈ", бр. 32/79). 



ПРОГРАМА ЗА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА 1981 ГОДИНА 

Обврски на статистичките и на 
овластените органи и организации 

Назив и периодика на 
с п р о в е д у в а њ е т о на 

истражувањето 
Содржина на истражувањето 

Ко ј е должен , република 
да даде пода- на федерацијата и автономни 
тони и во кој покраини 
рок 

Податоците 
утврдуваат 

се 
заг: 

8 

I. НОВИ ИСТРАЖУВАЊА 1 ) 

Статистика fea стопански-
те биланси 

1 Пресметка на општестве-
ниот производ и на на-
родниот доход за перио-
дот од 1952 до 1980 во це-
ните од 1980 — претход-
ни резултати 

Годишна пресметка на општествениот Интерна доку-
произбод и на н а р о д н и к доход во посто- ментација на 
јани цени на ниво на областа, а во облас- статистичките 
та на индустријата и рударството по органи и орга-
гранки . низации на зд-

ружен труд од 
определени 
дејности 
01.10 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците За 
С Ф Р Ј 

01.06 

Статистика на работење-
то на организациите на 
здружен труд и на дру-
гите организации и заед-
ници 

2 Тримесечен извештај за 
извршувањето на буџети-
те на општествено-поли-
тичките заедници 

СОК 

на Структура на приходите (даноци од дохо- Органот за из - Изработка 
дот и од личните доходи, данок на промет, вршување на методологија, 
такси, трансфери, заеми, кредити, прене- буџетите на оп- обработка на 
сени средства и др.), на расходите (за р а - штествено-по- податоците за 
бота на органите на управата, за други литичките за - С Ф Р Ј 
општоопштествени потреби и др.) и на едници2) 
состојбата на резервите 30.04 

Истражувања што не се опфатени со Програмата на статистичките истражувања за периодот од 1678 до 1962 година (,,Службен лист на СФРЈ", 
основа на прописите за буџетските-евиденции . 34-финансии, 

Печатење на 
обрасци; соби-
рање на пода-
тоци; пренесу-
вање на пода-
тоците врз лен-
ти; логичка и 

15.05 
15 08 

15 .11 

бр. 18/78). 



30.07 
30.10 

сметковна кон-
трола на пода-
тоците 

СОК 

Завршни с тетки на буџа- Структура на приходите (даноци од дохо- Органот за из- Изработка на Печатење 
тите на оииггсс тиено по- дот и личните доходи, данок на промет, вршување 
л и т п ч ^ т е с а ед лици 

4 (Те; 

макси, трансфери, заеми, кредти, пренесе- буџетите на оп-
ни средства и др.), на расходите (за раб о- штествено-по-
та на органите на управата, за други о а- литичките за-
штоопштеетвеѓш потреби и др.) и на СОСТОЈ - едкици1) 
бата на резервите 20 03 

на мето цологиз а, 

Трошоци на работењето, лични издатоци и 
други лични приман, а. даноци и придоне-
си., основни средства, просечен број на 
вработени, просечен месечен личен доход, 
односно месечна него плата по еден вра-
ботен странски работник 

Организација-
та на здружен 
'ФУД, односно 
корисникот на 
општествени 
средства што ја 
основал делов-
ната единица во 
странство 
08.02 
30.07 

на општестве-
ното книговод-
ство 
28,02 
30.07 

Истражувањето се занова врз податоците Документација 
на организациите-на здружен труд од пе- на Службата 
риодичните пресметки и од завршните 
сметки во согласност со содржината и ме-
тодологијата за минимумот на задолжи-
телни единствени покзатели за потребите 
на планирањата утврдени со Одлуката за' 
задолжителната единствена методологија и 
минимум задолжителни единствени по-
казатели потребни за подготвување, доне-
сување и остварување на- плановите на са-
моуправните организации и заедници и на 
плановите на општествено-но питичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", број 
27/79). Со тие истражувања се опфаќаат: 
основните организации на здружен труд; 

оораоотка на 
податоците 
СФРЈ 

обрасци; соби-
рање на пода-

за тоди; пренесу-
вање на пода-
тоците врз леа* 
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоците 

СОК 

Изработка ] 
методологија, 

• обработка HP 
податоците 
СФРЈ 

Изработка 
методологија, 
обработка на 
• годат одите -
СФРЈ 

Печатење на 
оГфасци и упат-

ства; собирање 
з? на податоци; 

пренесување на 
податоците врз 
ленти;логичка и 
сметковна кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоците 

СОК 

на Печатење на 
обрасци; соби-
рање на пода-

зп тоди; пренесу-
вање на пода-
тоците врз лен-
ти: логичка и 
сметковна кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоците 

15.04 

•9.05 
09 

29.05 
28 10 

*) Бра основа на прописите за буџетски-те евиденции врз единствени основи што ги донесува Сојузниот скретаријат за финансии. 



работните организации што во својот 
состав немаат основни организации на 
здружен труд; основните организации на 
кооперанти; договорните организации на 
здружен труд, основните задружни орга-
низации; земјоделските и други задруги: 
организациите на здружен труд во осно-
вање; други организации што водат кни-
говодство според прописите за организа-
циите на здружен труд, освен работните 
заедници 

СОК 

6 Минимум на задолжител-
ни единствени показате-
ли потребни за подгот-
вување, донесување и ос-
тварување на плановите 
на работните заедници: 
— полугодишно 
— годишно 

7 Минимум на задолжител-
ни единствени показате-
ли потребни за подгот-
вување, донесување и ос-
тварување на плановите 
на самоуправните инте-
ресни заедници: 
— полугодишно 
— годишно 

Истражувањето се заснова врз податоци-
те на работните заедници од периодични-
те пресметки и од завршните сметки во со-
гласност со содржината и методолигијата 
за минимумот на задолжителни единстве-
ни показатели за потребите на планирањата 
утврдена со Одлуката за задолжителна-
та .единствена методологија и минимум 
задолжителни единствени показатели по-
требни за подготвување, донесување и ос-
тварување на плановите на самоуправните 
организации и заедници и на плановите на 
општествено-политичките заедници („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 27/79). Со тоа 
истражување се -опфаќаат работните заед-
ници: на организациите на здружен труд; 
Не- заедниците на деловно здружување; 
на заедниците за осигурување на имоти и 
лица; на банките и други финансиски ор-
ганизации и на самоуправните интересни 
заедници 

Истражувањето се заснова врз податоците 
и? самоуправните интересни заедници од 
периодичните пресметки и од завршните 
с.метки во согласност со содрх<ината и ме-
тодологијата за минимумот на задолжи-
телни единствени показатели за потребите 
на планирањата утврдени со Одлуката за 
задолжителната единствена методологија и 
минимум задолжителни единствени по-
казатели потребни за подготвување, доне-
сување и остварување на плановите на са-
моуправните организации и заедници и на 
пла.новите на општ^гтвено-почмтичките 
р. челници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/79) 

Документациј а 
на Службата 
на општества 
ното книговод-
ство 
28 02 
30.07 

Документации а 
на Службата 
на општестве-
ното книговод-
ство 
28.02 
30.07 

Изработка 
методологија, 
обработка на 
податоците з 
СФРЈ 

на Печатење на 
обрасци; соби-
рање на пода-
тоци ; пренесу-
вање на пода-
тоците врз лен-
ти ; логичка и 
сметковна кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоците 

СОК 

Изработка на Печатење на 
методологија, обрасци; соби-
обработка на рање на пода-
податоците за тоци; пренесу-
СФРЈ вање на пода-

тоците врз лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоците 

х х 29 05 
28.10 

х х 29 05 
28.10 



8 Минимум на задолжител-
ни единствени показат-е-
ли потребни за подготву-
вање, донесување и ос-
тварување на плановите 
на месните заедници: 
— полугодишно 
— годишно 

Истражувањето се заснова врз податоците 
на месните заедници и на периодичните 
пресметки и завршните сметки во соглас-
ност со содржината и методологијата за 
минимумот на задолжител.ни единствени 
показатели за потребите на планирањето 
утврдени со Одлуката за задолжителната 
единствена методологија и минимум за-
должителни единствени показатели пот-
ребни за подготвување, донесување и ос-
тварување на плановите на самоуправни-
те организации и заедници и на плановите 
на општествено-политичките заедници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 27/79) , 

Документација 
на Службата 

на општестве-
ното книговод-
ство 
28.02 
30.07 

СОК 

Изработка на Печатење на 
методологија, обрасци; соби-
обработка на рање на пода-
податоците за тоци; пренесу-
СФРЈ вање на по-

датоците врз 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

29.05 
28.10 

Статистика на парите 
на кредитите 

9 Месечен извештај за те-
куштите стопански дви-
жења — претходни ре-
зултати според телеграф-
ските податоци 

СОК 

Податоци за примањата врз основа на вку- Банките 
пниот приход и издавањата за материјал Филијалите 
и услугр! на организациите на здружен СОК 
труд и за исплатите за инвестиции во ос- 09. мес. 
новни средства од сите извори 

Изработка на 
методо логиј а. 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ -

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собира-
ње на пода-
тоци; пренесу-
вање на пода-
iоџите врз лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоците 

13. мес. 

СОК 

10 Минимум за задолжител-
ни единствени показатели 
потребни за подготвува-
ње, донесување и оства-
рување на плановите на. 
банките и на другите фи-
нансиски организации* 
— полугодишно 
— годишно 

Истражувањето се заснова врз податоците Документација 
на банките и на другите финансиски ор- на Службата 
ганизации од периодичните пресметки и на општестве-
од завршните сметки во согласност со со- ното книговод-
држината и методологијата за минимумот ство 
на задолжителни единствени показатели 28.02 
за потребите на планирањата утврдени со 30.07 
Одлуката за задолжителната единствена 
методологија и минимум задолжителни 
единствени показатели потребни за под-
готвување, донесување и остварување на 
плановите на самоуправните организации 
и заедници и на плановите на општестве-
но-политичките заедници („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 27/79) 

Изработка на Печатење на 
методологија. обрасци; соби-
обработка на рање на пода-
податоците за тоци; пренесу-
СФРЈ вање на пода-

тоците врз лен-
ти ; логичка и 
сметковна кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоците 

29.05 
28.10 



И Минимум на задолжител-
ни единствени показате-
ли потребни за собирање, 
донесување и остварува-
ње на плановите на заед-
ниците за осигурување на 
имоти и лица: 
— полугодишно 
— годишно 

Истражувањето се занова врз податоците Документација 
на заедниците за осигуравање од перио- на службата 

дмчните пресметки и од завршните сметки на општестве-
во согласност со содржината и методоло- ното книговод-
гијата за минимумот на задолжителни ство 
единствена показатели за потребите на пла- 28.02 

нирањето утврдени со Одлуката за задолжи- 30.07 
тел на единствена методологија и минимум 
задолжите иии единствени показатели по-
требни за подготвување, донесување и ос-
тварување на плановите на самоуправните 
организации и заедници и на плановите на 
опгатествено-политичките заедници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 27/79). 

СОК 

Изработка на Печатење обрас- -
методологија, 
обработка на 
податоците 
СФРЈ 

ци; сооирање 
податоци; пре-

за носу вање пода-
тоци на ленти; 
логичка и смет-' 
ковна контрола 
и обработка на 
податоци 

29.05 
28.10 

Статистика на земјодел-
ството и рибарството 

12 Годишен извештај за 
здружувањето на земјо-
делците 
(ПО-74) 

Број на здружените земјоделци според 
формите на здружувањето, средствата што 
ги здружиле, производство на растител-
ни и столчи производи, реализација на са-
моуправните спогодби; договорени и испо-
рачани количества на зем-јоделски произ-
води на организациите на здружен труд, 
на земјоделските задруги и на здружените 
земјоделци врз доходовни основи 

Организации-
те на здружен 
труд од земјо-
делстрото и 
земјоделските 
задруги 
07.02 

Статистички органи 

Изработка на Учество во из-
методологија, работната на 
обработка на методо логиј а -
податоците за та; печатење на 
СФРЈ оорасци и упат-

ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

х 15.05 

Статистика на сообраќа-
јот и врските 

13 Месечен извештај 
нафтоводите 
(С-НФ/М-11) 

за Количество на пренесената (транспортира-
на) нафта; остварена работа (t-km). Вра-
ботени работници 

Орга-низации-
те на здружен 
труд што се за-
нимаваат со 
транспорт пр-е-
ку цевки 10 мес. 

Статистички органи 

Учество по из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

Изработка 
методологија, 
обработка на 
податоците 
СФРЈ 

на 

за 

28. мес. 

« 



Статистички органи 

11 Месечен извештај за - га-
соводине (С-ГС/М-11) 

Количество ма пренесениот (транспортиран) Организации- Изработка на ,Учество во из-
гас; остварена работа (t-km или nv-kmj. 
Вработени раби гниди 

те на здружен методологија, 
труд што сс за- обработка н? 
нимаваат со податоците 
транспорт ripe- СФРЈ 
ку цевки 
10 мес. 

раоогката на 
методологии а -

зз та: печатење на 
обрасци и упат-
ства: собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

Статистика на економ-
ските односи со стран-
ство 

Статистички органи 
15 Годишно истражување за 

транспор! Hi: те трошоци 
при извозот и увозот на 
стоки 

Статистика на комунал-
ната дејност 

16 Годишен извештај на фа-
бриките за производство 
на гас 19Ѕ0 (ПЛ) 

Обработка 
резултатите 
СФРЈ 

на 
за 

Трошоци аа превоз на стоки при извозот и Документаци-
увозот ја на статис-

тичките и ов-
ластените ор-
гани 
Организации-
те на здружен 
труд 

Статистички органи 
Податоци за производството на гас и за Организации- Изработка на Учество во из-
потрошуѕачката на електрична енергија, те на здружен методологија, работката" на 

труд и едипи- обработка на методологија-
т а во состав податоците за та: печатење на 
што се занима- СФРЈ обрасци и упат-
ваат со произ- ства; собирање, 
водство на гас контрола и об-
01.03 работка н$ по-

датоците 

цврсти, течни и гасовити горива 

17 Годишен извештај за јав-
ните топлани и котлар-
ници за 1980 (ТПЛ) 

Статистички органи 
Податоци за производството на топла вода. Организации- Изработка на Учество во из-
жешка вода. пареа и електрична енергија те на здружен методологија, работката на 
и за потрошувачката на електрична енер- труд и едипи- обработеа на методологииа-
гија. цврсти, течни и гасовити горива ците во состав податоците за та; печатење на 

што се занима- СФРЈ обрасци и упат-
ваат со произ- ства; собирање, 
водство на топ- контрола и об-
лотна енергија работка на по-
01.03 датоците 

х х 28 мес. 

х 30.09 

- X X 31.03 

• х х 31.03 



Статистика во областа на 
здравството 

18 Извештај за здравствена-
та исправност на живот-
ните намирници и на 
предметите за општа упо-
треба (собирање триме-
сечно, обработка годиш-
но) 

Заводи за здравствена заштита 

Под а топи за датумот на анализата, видот 
па животната намирнпца, видот на пред-
метот за општа употреба, фирмата на ор-
ганизацијата, односно името и презимето 
на сопственикот на животната намирница. 

односно на предметот за општа употреба 
чиишто мостри се анализираат, за видот 

на извршните анализи и на резултатот на 
анализата 

Организации-
те на здружен 
ТРУД во областа 
на здравството, 
како и други 
организации 
што се занима-
ваат со преглед 
на животни на-
мирници и на 
предмети за оп-
шта" употреба 
IV тримесечје 

Изработка на 
методологија; 
собирање и об-
работка на по-
датоците 

Печатење на х 
обрасци и упат-
ства4; собирање 
и контрола на 
податоците 

х 31.12 

19 Извештај за систематските Податоци за датумот на прегледот, видот Организации-

Заводи за здравствена заштита 

Изработка на 1 Печатење на х 
и периодичните прегледи на извршените прегледи, заоолувањето од- те на здружен методологија и оорасци и упат-
ив населението (собирање 
тримесечно, обработка го-
дишно) 

носно состојбата утврдена при системат-
скиот преглед и мерките преземени во вр-
ска со заболувањето односно состојбата 
утврдена при прегледот 

труд во областа 
на здравството 
што вршат си-
стематски и пе-
риодичен прег-
лед на населе-
нието 
13.01: 
15.07 
15.10 
15.01 

оораоотка на 
податоците 

ства; сооирање 
и контрола на 
податоците 

31.12 

20 Статистика на наркома-
нијата (собирање месечно, 
обработка годишно, 'обра-
зец 3-16-60- доставување 
на образецот 3-16-60А) 

Заводи за здравствена заштита 

Податоци за уживателите на опојни дроги: Организации- Изработка на Печатење на х 
пол, години на старост, занимање, почеток те на здружен методологија, обрасци и упат-
ив. уживањето, вид на опојната дрога, те- труд во облас- обработка на ства; контрола 
рација, исход на лечењето, причина за та на здравство- податоците за и обработка н? 
смртта за умрените то СФРЈ податоците 

До 10. во месе-
цот за изми-
натиот месец 

31.12 
. за из-
мина-
тата 
година 

Заводи за здравствена заштита 

21 Статистика на санитарна-
та инспекција (собирање 
трим^очпо о.бработка го-

дишно, образец 3-22-60А) 

Податоци за кадрите надзор над спроведе- Органот на уп- Изработка 
вашето на прописите, здравствен" надзор равата во чиј методологија, 
над лицата, животните намирници и пред- состав се нао- обработка на 
метите за општа употреба, како и над про- ѓа санитарната податоците 
метот на отрови инспекција СФРЈ 

на Печатење на 
обрасци и упат-
ства; контрола 

за и обработка на 
податоците 

х 31.05 



22 Извештај за спроведена-
' та хемиолрофилакса (со-

бирање тримесечно, обра-
ботка годишно, образец 
3-23-60) 

Лица опфтаени со хемиопрофилакса 
Заводи за здравствена заштита 

Организации-
те на здружен 
труд во областа 
на здравството 
што спроведу-
ваат хемиопро-
филакса 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; контрола 
и обработка на 
податоците 

31.05 

Статистика на пензиското 
и инвалидското осигуру-
вање 

23 Годишен извештај ѕа под-
несените барања ^з. ос-
тварување на правата на 
осигурениците (образец 
ОС-9) 

Решавање на барањата на осигурениците СИЗ за пензис-
по одделни видови на права од пензиско- ко и инвалид-
то и нвалидското осигурување еко осигурува-

ње 25.01 

Сојузи на СИЗ за пензиско и ин-
валидско осигурување 

Изработка на Печатење на 
методологии а, обрасци и упат-
обработка на ства; собирање, 
податоците за контрола и об-
СФРЈ работка на по-. 

датоците 

25.02 

II. ИСТРАЖУВАЊА КОИ СЕ СПРОВЕДУВААТ ВО ПОВЕЌЕГОДИШНИ ИНТЕРВАЛИ, А СПРО-
ВЕДУВАЊЕТО СЕ ВРШИ ВО 1981 ГОДИНА1) 

Статистика на самоупра-
вувањето 

Статистички органи 
Истражување за составот 
на органите и делегации-
те на организациите на 
здружен труд и на дру-
ги самоуправни организа-
ции и заедници (СУ-1/24-
двегодишио од 1979 го-
дина 

Состав на органите на управувањето на Организации-
организациите на здружен труд и на ра- те на вдужен 
бедните тела на работничкиот сонет. Деле- труд 
гатл во работничкиот совет и членови на 01.08 
извршниот орган, на работоводниот орган 
и на органот на самоуправната работничка 
контрола според полот, учеството на мла-
дината, членството во СКЈ, стручното об-
разование, работите и работните задачи 
што ги вршат и др. Други органи и тела 
на организациите на здружен труд и чле-
нови на тие тела според полот, учеството 
на младината и членството во СКЈ. Посто-
јани и повремени тела на работничкиот со-
вет и членови на тие тела 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

30.12 

*) Редните броеви на истражувањето се однесуваат на броевите од одделни области од Програмата на статистичките истражуван,а од интерес за целата земја за периодот 
о д 1978 до 1982 година („Службен лист на СФРЈ1', бр. 18/78). 



Статистички органи 

6 Истражување за самоу-
правувањето во земјодел-
ските задруги и во други• 
форми на здружување на 
земјоделците (СУЗ-1/81) 
— двегодишно од 1979 го-
дина 

Органи на управувањето со задругата, од-
носно со другите форми на здружување на 
земјоделците и делегации на здружени 
земјоделци и работници. Членови на орга-
ните на управувањето и на делегациите 
според учеството на жените, младината и 
членството во СКЈ и според стручното об-
разование. Одлучување со лично изјасну-
вање и по пат на делегати и делегации 

Земјоделските 
и други форми 
на здружување 
на земјоделците 
15.06 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

30.12 

Статистички органи 

7 Истражување за самоуп-
равното во банките и во 
други ,финансиски орга-
низации (СБ-1/81 и 

30-1/81) — двегодишно од 
1979 година 

Состав на органите на банките и на орга-
ните на работните заедници во банките и, 
во други финансиски организации, Актив-
ност на органите на банките и на други 
финансиски организации и на нивните ра-
ботни заедници, Одлучување на работни-
ците во работните заедници 

Банките и дру-
ги финансиски 
организации 
15.06 ' 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работеа на по-
датоците 

30.12 

Статистички органи 
9 Истражување за составот 

на органите и за нечии 
резултати од активноста 
на месните заедници 
(МЗ-1/81) — двегодишно 
од 1979 година 

Состав на органите и на телата на мес-
ните заедници. Членови на органите и' на 
телата на месните заедници според полот 
годините на гкивотот, стручното образова-
ние. занимањето и сл. Резултати од актив-
носта на месните аедници во областа на 
општествениот стандард и културно-прос-
ветната активност 

Месните 
ници 
15.05 

заед- Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците ' за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на, 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работеа на по-
датоците 

30.12 

10 Истражување за составот 
на органите на самоуп-
равните интересни заед-
ници (СИЗ-1/81) — две-
годишно од 1979 година 

Подрачје за кое е основана самоуправната Самоуправии-
интересна зуел ница. нејзините основни са- те интересни 
моуггравии интересни заедници и единици, заедници 

Органи на само.управните интересни заед- 31.05 
кипи и нивните тела, членови на органи-
те според полот, учество на младината, 
членството СКЈ и стручното образование. 
Стручна служба на самоуправната инте-
ресна заедница 

статистички органи 

Изработка на Учество во из-
методологиза, 
обработка на 
податоците 
СФРЈ 

работната на 
методологија-

за та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работеа на по-

• датоците 

30 12 



Статистика на стопански-
те биланси 

Статистички органи 

22 Извешта.ј на организации-
те на здружен труд по 
стопанството за репродук-
ционата потрошувачка, 
залихите, набавката и 
продажбата (ПБ-11) — 
двегодишно 
— во 1981 за 1930 година 

Репродукциона потрошувачка по групи на 
суровини и дејности на потрошувачите; за-
лихи на готово и недовршено производ-
ство. на суровини и материјали, на тргов-
ски стоки, по групи на производи и држа-
тели на залихите. Набавка и испораки по 
дејности и по републики и автономни по-
краини 

Организации на 
здружен труд и 
други органи-
зации кои вр-
шат производ-
ствени дејности 
28.02 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства ; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

1982 

Статистички органи 
23 Меѓусебни односи на сто-

панските дејности на 
СФР Југославија (основ-
на и увозна input-output 
табела) 
— во 1981 и 1982 за 1980 
година 

Комплексен приказ на структурата на 
производството и распределбата во сто-
панството на СФРЈ по дејности (50 секто-
ри), со приказ на вкупниот увоз во стопан-
ството на СФРЈ по дејности на потеклото 
и дејности на конечната намена; пресмету-
вање на соодветни инверзии матрици на 
техничките коефициенти, со кои се прика-
жуваат директните и индиректните потре-
би на одделни дејности за репродукционен 
материјал 

Документаци-
јата на статис-
тичките и ов-
ластените ор-
гани 

Пресметка и 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

1932 

2П Меѓусебни односи на сто-
панските дејности на ре-
публиките и автономните 
покраини (input-output) 
ти бели на републиките и 
автономиите покраини) 
— во 1931 и 1982 година 
за* 1978 година 

Комплексен приказ на структурата на Документаци-
производството. распределбата и потро- јата на статис-
шувачката во стопанството на републики- тичките и ов-
те и автономните покраини, по дејности и ластените ор-
основни категории на распределбата гани 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија во 
соработка со СР 
и САП 

Пресметка и об-
работка на по-
датоците, одно-
сно изработка 
на комплетни 
табели 

1982 

Статистика на индустри-
јата и рударството 

8 Извештај за капацитети-
те и за користењето на 

Капацитети, користење и вредност ма оп-
ремата за автоматска обработка на пода-

Организа тапи-
те на здружен методологија, 

Статистички органи 

Изработка на Учество во из- х 30.12 
работката на 



I 

опремата, за автоматска топите, работници на автоматската обра- труд. други ор- обработка на методологииа-
обработка ма податоците 
(АОП-1) — двегодишно од 
1979 година 

ботка на податоци!е, видо.ви на крристени ганизации и 
апликации и др, единиците во 

состав што 
имаат опрема за 
автоматска об-
работка на по-
датоците 
30.09 

податоците 
СФРЈ 

та; печатење на 
обрасци и упат-
с т в а собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

Статистика на внатреш-
ната трговија 

Статистички органи 

8 Извештај за капацитети-
те на продажбата во тр-
говијата на мало (Трг-4!) 
- двегодишно од 1979 
година 

Статистика на угостител-
ството и туризмот 

12 Процена на нерегистри-
раниот туристички про-
мет во објектите во соп-
ственост на граѓани 
— петгодишно од 1981 
година 

Статистика на населе-
нието 

10 Попис на населението, до-
маќинствата и на стано- ' 
вите во 1981 година1) 

Капацитети на продажниот простор и при-
качените магазини, промет и работници во 
продавница — сето по типови на продав-
ници и трговски струки (проширена номен-
клатура) 

Организации-
те на здружен 
труд и други 
организации и 
единиците во 
состав што вр-
шат продажба 
на стоки на ма-
ло 

Изработка на 
методологија, 
обработеа на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

Статистички органи 
Оцена на нерегистраниот број ноќевања 
на туристи во капацитетите во сопственост' 
на граѓани (соби, вили, викендички) 

Посебни оп- Изработка на 
штински коми- методологија, 
син обработка на 
31.12 податоците за 

. СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологиј а-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

Статистички органи 

За лицата опфатени со пописот ќе се со- Граѓаните, " од Изработка на Учество во из-
берат податоци за: презимето и името, на- 01,04 до 15.04 методологија, работката на 
зивот на местото (населбата) и општината со состојба на обработка на методологии а-
во која домуваат или привремено престо- 31.03 податоци од ми- та; печатење на 

јуваат, работат, односно посетуваат учили- Организации" терес за целата обрасци и упат-
иле ; пр.ичината за отсутноста од местото на те на здружен земја и статис" с т а ; собирање, 
постојаното живеалиште, односно присут-

20.10 

10 02 
1932 

х 15 05 

Ј) Ова истражување е, регулирано со Законот за прописот на населението, домаќинствата и становите во 1981 година („Службен лист на СФРЈ ', бр. 41/80). 



носта во местото на пописот; полот, 
датумот на раѓањето, место-то и општи-
ната на раѓањето, брачната состојба; при-
падноста " на народ, народност или ет-
ничка група; мајчиниот јазик, писменоста, 

школеќата подготовка, одење на училиште; 
бројот на живородените деца, местото и 
општината од која се доселени и годината 
на доселувањето; занимањето, повременото 
вршење на други работи заради стекнува-
ње средства за живот, општествено-еко-
номска положба, дејноста и изворите на 
средствата за живот. 

Покрај наведените податоци, со пописот ќе 
се соберат: 
1) за лицата во работен однос — и подато-

- ци за фирмата, односно називо-т и ма-
тичниот број на организацијата на здру-
жен труд и на друга организација, од-
носно заедница, како и на единицата во 
состав во која работат, степенот на нив-
ното стручно -образование, зачестеноста 
на враќање од местото на работата во 
местото на домувањето и траењето на 
работата надвор од местото на домува-
њето; 

2) за учениците и студентите, што одат 
на училиште вон од местото во кое по-
стојано домуваат — и податоци за за-
честеноста на враќањето во тоа место; 

3) за граѓаните на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во стран-
ство — и податоци за називот на држа-
вата во која престојуваат и за времето 
поминато на работа ка ј странски рабо-
тодавец и ли на самостојна работа; 

4) за граѓаните на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во 
странство кои пред пописот ќе вратат од 
работа ка ј странски работодавец или 
самостојна работа во странство и пода-
тоци за времето поминато на таа работа 
од 1965 година до пописот. 

Со пописот на домаќинствата ќе се соберат 
податоци за: презимето и името на лицето 
на кое се води домаќинството, членовите 
на;% домаќинството и другите лица што до-
муваат во домаќинство или во' него се за-
течат во моментот на пописот, како и на-
зив-от на местото, улицата и бројот на згра-

труд и други тичка контрола контрола и об-
организацли и на податоците работна да по-
заедници од собрани со по- датоците 
01.03 до 20.03 писот 



Статистика на културата 
и уметноста 

11 Извештај за библиотеки-
те 0Вип-1) 
тригодишно од 1978 година 

14 Извештај за културно-
уметничките и културно-
-гтооеветните друштва 
(КУД-1) 
— петгодишно од 1981 го-
дина 

дата во која тие лица домуваат, односно во 
која ќе се затечат: о-дносот на одделни чле-

- нови на домаќинството спрема лицето на 
кое се води домаќинството; правната ос-
нова на користењето на станот, поседува-
њето на зграда или стан за одомр и рек-
реација; постоење на бунар во-дворот; де-
ловна соработка на членовите, на домаќин-
ството со земјоделска задруга или во рам-
ките на други форми, на здружуваше на 
земјоделците или со ординаци ја на здру-
жен труд; површина на сопственото, КО-Ј 

' ристеното и обработливото земјиште, како 
и основи податоци за . добиточниот фонд, 
живината, кошницш-е на пчели,, трактори^ 
те и комбајните. 
Со пописот на становите ќе се соберат по-
датоци за називот на местото, улицата и 

бројот на зградата во која станот се наоѓа; 
за површината на станот и бројот на со-
бите, опременоста на станот со кујна, ин-
сталации и санитарни простории, сопстве-
носта на станот, користењето на станот (за 
домување, одмор и рекреација, вршење на 
деловна дејност) катот на кој станот се 
наоѓа, годината на 'изградбата; видот на 
зградата и материјалот на надворешните 
ѕидови на градата 

Библиотеки според видот: обработениот Сите 
фонд на библиотеката (книжен фонд спо- теки 
ред видот; други библиотечни фондови 15.02 
според видот); обновениот кн-ижен фонд 
според видот и начинот на набавката; ко-
рисници на библиотеката — читачи; книги, 
весници, списанија, ракопси и сл, користе-
ни вон од библиотеката и во библиотеката; 
работници; расходи на набавката на книги, 
весници и списанија и друг библиотечен 
,фонд 

Секции-групи во состав на друштвата, чле- Сите културно -
нови според социоекономска^ обележја, -уметнички и 
полот и годините Ка возраст; актив-носта к у л т у р а -
на друштвото, приредби и посетители; вра- -просветни 
ботени работници друштва 

30.09 

Статистички органи 
библио Изработка на Учество во из- х 30.06 

методологија, 
обработка на 
податоците 
СФРЈ 

р а б о т а т а на 
методологија-

за та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

Статистички орг-ани 
Изработка на Учество во из- х 
методологија, работката на 
обработка на методологија-
податоците за та; печатење на 
СФРЈ обрасци и упат-

ства; собирање, 
контрола" и об-
работеа на по-
датоците 

X 1982 



Статистички органи 

22 Извештај за организации-
те на техничката култу-
(ТК-1) 
— тригодишно од 1981 го-
дина 

Вид на организацијата; број на секциите; Сите 
членови според полот, годината на раѓа- рирани 
њето, дејноста (образование, занимање) и СТЕСНИ органи-
видот на активноста; стручни кадри спо- зации на тех-
ред полот, видот — звањето и статусот; ничката култу-
активноста на организацијата (курсеви, ра (клубови на 
натпреварувања) народната тех-

ника) 
30.09 

регист- Изработка на 
опните- методологија, 

обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

1982 

Статистика на опште-
ствената заштита на де-
цата и младината и соци-
јалната заштита 

Статистички извештај за 
домовите за сместување 
на деца лишени од роди-
телска грижа (СЗ-20) 
— двегодишно од 1979 го-
дина 

Статистички органи 

Назив на домот; деца според возраста и 
полот, според семејните прилики (потпол-
но-непотполно семејство), според социјал-
но-професионалната категорија на родите-
лите. според плаќањето на престојот, спо-
ред училиштето во кое одат; деца под ста-
рателство и деца сместени по одлука на 
судот; деца кои не се примени поради по-
полнет капацитет; вработени работници 
според профилот и стручноста 

Сите Б И Д О В И до- Изработка на Учество во из-
мови за сместу- методологија, работката на 
вање на деца обработка на 
лишени од ро- податоците 
дителска гри- СФРЈ 
жа 
31.01 

методологија-
за та; печатење на 

обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

31.05 

Статистички органи 

8 Извештај за домовите за Назив на домот; деца според семејните Сите видови до-
згрижување на потешко 
инвалидни деца (СЗ-ЗО) — 
двегодишно од 1979 годи-
на 

прилики (потполно — непотполно семе.}- мони за згри-
ство), според полот и социјал но-професио- жување на пе-
нали ата категорија на родителите; според тешко инвалид-
плаќањето на престојот: деца под стара- ни деца 
телство, деца на социјални осигуреници 31.01 
деца КОИ одат во училиште и кои се оспо-
собуваат за работа: деца кои не се приме-
ни поради пополнет капацитет: вработени 
работници според профилот и стручноста 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства собирање, 
контрола и об-
паботка на по-
датоците 

31.05 

Извештај за организаци-
ите за професионална ре-
хабилитација (СЗ-40) — 
двегодишно од 1979 годи-
на 

Назив на работилницата, заводот и цента-
рот: инвалиди со потполно сместување; 
вработени инвалиди и рехабнлптанти спо-
ред празниот основ и видот на инвалид-
носта; вработени инвалиди и рехаоили- и сл.) за про- СФРЈ 

Статистички органи 

Сите видови Изработка на Учество во из-
организации методологија. работката на 
(работилници. обработка на методологија-
за води, центри податоците за та: печатење на 

31.05 

обрасци и упат-



таити според полот, дејноста што ја вршат 
и причината за вршење на дејноста; ре-
х а би л таити според плаќањето на трошоци 
за престој; оспособени инвалиди според 
полот и вработувањето; одбиени барања за 
професионална рехабилитација или врабо-
тување; вработени работници според про-
филот и инвалидноста 

фесионална ре- ства собирање, 
хабилитација контрола и об-
31.01 ' работка на по-

датоците-

Статистички органи 
-.10 Извештај за прифаќали-

-штата за возрасни (СЗ-51) 
— двегодишно' од 1979 го-
дина 

Назив на прифаќалиштето, штитени-ци спо-
ред полот, годините на возраста, социјал-
но-професионалнитс категории и причини-
те за прием во прифаќалиштето; штитени-
ци упатени од прифаќалиштсто според ви-
дот на згрижувањето; вработени р а б о т и -
ци според профилот и стручноста 

Прифаќалиш-
тата за гозрас-
ни 
31.01 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците 'за 
*~*ФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

11 ,Извештај за организаци-
ите . за сместување и згри-
ж у в а њ е на дотраени лица 
(СЗ-52) 
— двегодишно од 3 979 го-
дина 

Назив на домот; корисници според потот, 
годините, возраста, социјално-професио-
налните категории, причините за сместува-
ње и плаќањето на трошоците на престо-

јот; бројот на одбиените барања поради по-
полнет капацитет; вработени работници 
според профилот и стручноста 

Статистички органи 

Сите Б И Д О В И до- Изработка на Учество во из-
мови за смес-
тување и згрр1-
жување • на 
возрасни • 
31.01 

методологиЈа, 
обработка на 
податоците 
ГЧорЈ 

раоотката на 
методологиј а-

за та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

Статистички органи 
12 Извештај за центрите за 

социјална работа (СЗ-61) 
— двегодишно од 1979 го-
дина 

Назив на центарот; година на основањето, Центрите за со-
опгптините што ги покрива центарот; раз- цијална работа 
виеноста на центрите според формите на или службите 
социјалната заштита и функциите што ги за социјална 
вршат . " заштита при со-

бранијата на 
општините 
31.01 

Изработка на 
методологија, 
обработка на' 
податоците ' за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
мегодологиј а 
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

13 Извештај за организаци-
ите за работа со воспитно 

Статистички органи 
Број на организациите; организации што Прифаќалиш- Изработка на Учество во из-
вршат функција на дисциплински центар, тата, прифат- методологија, работката на 

х 31.05 

х х 31.05 

х х 31.05 

х х 31.05 



запуштени деца и млади-
на (ВЗ) 
— двегодишно од 1981 го-
дина1) 

ните станици, 
младинските 
работилници 
заводите и до-
мовите за вос-
питно запуште-
ни даца и мла-
дина 
31.01 

14 Извештај за домовите за 
деца пипречоли во пси-
хичкиот и физичкиот ра-
звој (C3-31) 
— двегодишно од 1981 го-
дина2) 

корисници под стрателство; корисници што 
поминале низ дисциплинскиот центар и 
што се оспособени за занимаше; корисни-
ци според полот и возраста, според учи ли-
Н, ;.VT'O ЕО кое одат, според семејните при-
лики (потполно-непотполно семејство), спо-
ред социо-професионалната категорија на 
родителите, според начинот на приемот во 
установата; корисници што се упатени од 
установа; корисници на заводи и домови 
за воспитно запуштени деца и младина 
според должината на престојот и за-
честеноста на приемот во домот (по-
гј/КЧТНИЦИ). Бројот на лицата што не се • 
примени поради пополнетост капацитет и 
вработени работници според профилот и 
стручноста 

Број на домовите според видовите на де- Домовите за 
фектите на децата (слепи, глуви, умно згрижување на 
заостанати со комбинирани дефекти и со децата попречи 
физички, шпх зеници според соцпопра- ни во психич-
фесионалната категорија на родителите: киот и физич-
штитеници за кои родителите ги по д не- киот развој 
суваат трошоците на престојот во полн 31.01 
износ и со партиципација па општество-
то; број на штитениците сместени по одлу-
ка на судот; број на штитениците што не 

можеле да бидат примени поради понел-
пзтиот капацитет; вработени работници 
според профилот и стручноста 

обработка на методологија-
податоците за та; печатење на 
СФРЈ обрасци и упат-

ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

Статистички органи 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-

а та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

31.05 

III. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ИСТРАЖУВАЊАТА ШТО СЕ СПРОВЕДУВААТ СЕКОЈА ГОДИНА3) 

Статистика на самоупра-
вувањето 

3 Годишно истражување за 
младинските работни а.к-
ции ОРА-1 

Статистички органи 

Младински работни акции според значе- Конференци- Изработка на Учество во из-
њето и ЕИДОТ. Бројот и составот на учесни- ја на Сојузот методологија, работката на 
ците спрема полот и годините на живот, на социјално- обработка на методологииа-
Должина на траењето на акцијата и ре- тичката млади- податоците за та; печатење на 
зултати од работата. Стручно оспособува- на, односно СФРЈ 

ње на учесниците и слободни активности штабови 

1981. 

1) Годишното истражување под реден број 3 во областа на статистиката на општестве ката заштита на децата и младината и социјалната заштита од Програмата на ста-
тистичките истражувања од интерес за целата земја од 1978 до 1932 година се менува и станува повеќегодишно и с т р а ж у в а њ е што се спроведува во двегодишна 
периодика ' 

*) Дел од годишното истражување под реден број 2 во областа на статистиката на оп штестхзената заштита на децата и младината и социјалната заштита од Прогармата 
на статистичките истражувања од интерес за целата земја од 1978 до 1981 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78), што се однесува на домовите за деца попрече-
ни во психовизичкиот и физичкиот развој, се издвојува к.им посебно д в е г о д и ш н о истражување 

*) Редните броеви на истражувањата се однесуваат на броевите на одделни области од Програмата на статискичките истражувања о д интерес за целата земја за перио-
дот од ШЗ До 1982 година („Службен лист на, СФРЈ", Ор* 18/78). 



на младин-
ските работни 
акции по за-
вршената ра-
ботна акција, а 
за работните 
акции во сме-
ни по завршу-
вањето на ра-
ботата на селе-
ната 

Статистика на стопански-
те биланси 

Комплексен годишен из-
вештај на организациите 
на здружен труд и на ра-
ботните заедници од не-
производствените деј ности 
и на органите на управата 
(КГИ-02) 

Организации 
на здружен 
труд и други 
организации и 
заедници што 
вршат- ^ п р о и з -
водствени деј -
ности 
15.04 
Служба на оп-
штественото 
книговодство 
(магнетни лен-
ти) 
15.04 

Статистика на работењето 
на организациите на зд-
ружен труд и на други 
организации и заедници 

1 Месечен извештај за рас-
членетиот промет на жи-
ро и други сметки на ко-
рисниците на општества 
ните средства (Р-1) 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
,Примања (приходи во основа на наплате-

на реализација, кредити и заеми од бан-
ките, примања од буџетот и др.), издавања 
(материјални трошоци, лични дохо,ди, при-
донеси и даноци, договорни и законски, об-
врски. инвестиции и др.) и состојби на 
сметките на организациите на здружен 
труд и на други самоуправни организации 
и заедници (народни банки, интерни бан-
ки, -заедници за осигурување на лица и 

имот. самоуправни интересни заедници, ме-
сни заедници оппгтествено-лолитички заед-
ници и нивни органи, општествени органи-
зации и др.)" 



3 Месечен извештај за сле-
дењето на постапката за 
санација к а ј организа-
циите на здружен труд и 
самоуправните интересни 
заед,ници кои по заврш-
ната сметка на претход-
ната година имале непо-
криеки загуби (С) 

6 Месечен извештај за на-
платата на приходите на 
општествено-политич-
пите заедници и нивните 
фондови, на самоуправни-
те интересни заедници и 
други самоуправни орга-
низации и нивна распре-
делба на корисниците 
(Б-2) 

9 Периодична пресметка на 
претпријатија и погони 
ЕО странство (тримесечно, 
шестмесечно и деветмесе-
чно): 
— деловни резултати во 

теист на годината 
— посебни податоци 

10 Податоци за успехот ост-
варен во заедничкото ра-
ботење со странски лица 
(УССЛ): 
— полугодишно 
—• годишно 

12 Податоци за мешовитите 
претпријатија и деловни-
те единици во странство 
(МПИ): 
— полугодишно 
— годишно 

16 Периодична пресметка на 
другите и на определени 
корисници на општестве-
ните средства — шестме-
сечно 

30.05 
29.08 
29.11 

29.06 
28.09 
29.12 

09 05 
29.09 

28.02 
30.07 



19 Годишен цонсолидаран 
биланс на успехот на сло-
жените организации на 
здружен труд 

25 Завршеа с м е т а џа дру-
гите и на определени ко-
рисници на општествени-
те средства 

26 Збирен биланс на прихо-
дите и расходите на оп-
штествено-политичките 
заедници 

Сложе-ните ор-
ганизации т 
здружен труд 
и задругите 

Текстот во колоната 3 се менува и гласи: Органи на уп-
„Утер дување на финансискиот резултат, равата на оп-
распоред на вишокот на приходите, непо- штествено-
криени расходи и нивното покритие. Со политичките за-
ова истражување се опфаќаат општествено- едници за рабо-
-политичките заедниици" тите на буџетот 

27 Збирен биланс на успехот 
на самоуправната интере-
сна заедница 

Текстот во колоната 3 се менува и гласи: Самоуправни 
„Вкупен приход и доход на организациите интересни заед-
на здружен труд на општествените дејнос- ници на опште-
ти на ниво на самоуправните интересни ствените деј-
заедници" - - ности 

Статистика на инвести-
циите и на општествено-
то богатство 

1 Годишен извештај за ин-
вестициите во основни 
средства и во средства за 
заедничка потрошувачка 
(ИНВ-01 

10 Полугодишен извештај за 
исплатите за инвестиции 
во основни средства од 
сите извори на средства-
та за инвестиции (ИН-4) 

15.02 до 31.03 

Банките и ,цру-
ги финансиски 
организации 
што се занима-
ваат со кредит-
но-монетарни 
работи 
05.02 
25.07 
Филијалите на 
СОК 
10.02 
30.07 

11 Полугодишен извештај за 
обезбедување среденава и 

Филијалите на 
СОК 10,05 за 



плаќање за инвестициите 
во тек (ШЧ-Ohi-lGO, 101, 
102 и 103) со состојба на 
31. 03 и 30. 09 

Статистика на парите 
кредитите 

3 Месечен извештај за кни-
говодствената состојба на 
сметките на банките и на 
другите финансиски орга-
низации 

4 Месечен извештај за бру-
то прометот и за салдото 
на сметките на корисни-
ците на општествени 
средства ка1 СОК (КНЈ-1 
-СОК) 

состојбата на 
31.03 
10.11 за состој-
бата на 30.09 

Текстот во колоната 3 се менува и гласи: 
,,Промет и салдо на аналитичките и син-
тетичките сметки на банките и на други-
те финансиски орга,низации" 

Банките и дру-
ги финансиски 
организации 
што вршат кре-
дитно-банкар-
ски работи до 
8. во месецот 
за сите обвр-
зници 
до 15. во месе-
цот за народ-
ните банки на 
републиките и 
на автономните 
покраини 

Народната бан«са# на Југославија 

Изработка на 
методологиј а, 
собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоците за 
СФРЈ, СР и 
САД 

17 мес-

7 Тримесечен извештај за 
примената на инструмен-
тите за обезбедување на 
плаќањето (ОП) 

Во колоната 3, по зборовите: ,,Обезбедува-
ње на плаќање!о зборот: „(ОП)" се брише 

16 Месечен извештај за пре-
сметката на задолжител-
ните резерви на банките 
ка ј Народната банка на 
Југославија 

17 Десетодневен извештај за 
пресметката на минимал-
ната ликвидност на бан-
ките 

Банки (Образец 
МЛ) 5 дена од 
денот на ,исте-



Статистика на цените 

2а) Месечен извештај За це-
ните на производителите 
на земјоделски производи 
(откупни цени) 

кот на декада-
та на народ-
ната банка на 
републиките и 
на автономните 
покраини. Зби-
рен извештај за 
пресметката на 
минималната 
ликвидност на 
банките — 7 де-
на од денот на 
истекот на де-
кадата 

Статистички органи 

Месечен извештај за це-
ните на произвг-дтелите 
на земјоделски произво-
ди 
— пробно во 1981 година 

Во колона 3, по зооровргте „општествен 
сектор на земјоделството" се става точка 
и со додарзат зборовите: 
,.Откупни цени за индивидуалниот сектор 
за земјоделството за околу 70 производи и 
продажни цени на земјоделските произво-
ди на организациите од општествениот 
сектор на земјоделството за исто толку 
производи" 

3 Месечен извештај за це-
ните на индустриските 
производи во трговијата 
на големо (Ц-21) 

Избраните ов-
ластени органи-
зации за врше-
ње на откуп на 
зем,] од ел ски 
производи и 
производител-
еките земјодел-

' ски организа-
ции од опште-
ствениот сектор 
на земјодел-
ството кои 
продадат произ-
води од соп-
ственото произ-
водство 
18 месеци 

Избраните ор-
ганизации на 
здружен труд 
во трговијата 
на големо 

22 месеци 

Изработка на 
методологија, 
собирање и 
контрола на 
праша лникот и 
обработка на 
податоците за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; лоч ате н,е на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
'контрола и об-
работка на по-
датоците 

05. мес. 
1981. 

04 мес. 



10 Тримесечен извештај за 
цените на пансионот во 
хотелите 

Изработка на 
методологија, 
собирање, на По-
датоци и обра-
ботка за СФРЈ 

12 Тримесечен извештај за 
цените на градежните об-
јекти (Ц-50) 

Организации-
те на здружен 
труд од градеж-
ништво и дру-
ги организации 
и заедници кои 
изведуваат гра-
дежни работи 
15.01 
15.04 
15.07 
15.10 

15 Полугодишен извештај за 
цените на становите во 
општествена сопственост 
(Град. 41) 

Во колоната 3 зборовите: ..Договорената Самоуправни-
пресметковна и конечна цена^ се заме- те интересни 
нува ат со зборовите: • заедници за до-
,.Договорената цена pi конечната цена на мукање, орга- . 
завршен,ите станови" низациите на 

здружен труд и 
и сите други 
организации и 
заедници што 
се носители на 
станбената из-
градба 
30.01 
30.07 

16 Полугодишен извештај за 
набавните и продажните 
цени, за разликата во це-
ната и за данокот на про-
мет во трговијата на ма-
ло: 
— на земјоделските про-

изводи (Ц-11) 
— на индустриските пре-

хранбени производи 
(Ц-12) 

— на индустриските неп-
рехранбени производи 
(Ц-13) 

15 04 



Статистика на индустри-
јата И РУД*и>£1Б010 

4 Годишен извештај на ин-
дустријата (ИНД-lii) 

7 Извештај за продуктив-
носта во одделни гранки 
на индустријата според 
следниот распоред за 
гранките по години: 
4) во 1981 година 
— металопрсработувач-

ка дејност 
— машиноградба 
— производство на сооб-

раќајни средства 
— производство на елек-

трични машини и апа-
рати 

10 03 Изработка 
методологија, 
обработка на 
податоците 
СФРЈ 

20 09 
30.09 
10.10 
15.10 

на Учество во из-
работката на 
методологии а-

за та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

20 11 
01.12 
10.12 
15.12 

Статистика на земјодел-
ството и рибарството 

1 Извештај за засеаните 
површини во есенската 
сеидба — состојба на 15. 
121) (ПО-21а и ПО-216) 

Организации-
те на здружен 
труд од областа 
на земјодел-
ството, земјо-
делските 
задруги и дру-
ги организации 
кои во својот 
состав имаат 
единици и што 
се занимаваат 
со земјоделско 
производство и 

' статистичките 
проценители2) 

*) Зависно од временските прилики 
П измените во колона" 4 се однесуваат и на статистичките истражувања под ред. бр. 2, 3, 4, 5, в, 7, в, 9 и 10 од оваа област на Програмата на статистичките истражу-
L вања од и н т е р е с , з е м ј а за периодот о д 1978 до 1982 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78). 



14 Годишен извештај за сто-
чарството на земјоделс-
ките организации на зд-
ружен труд и на земјо-
делските задруги (ПО-51-
-2а) 

Организации-
те на здружен 
труд од облас-
та на земјодел-
ството, задруги 
и дрз^ги органи-
зации кои во 
свој от состав 
имаат единрЈЦИ 
што се зани-
маваат со зем-
јоделско произ-
водство 

7 Годишен извештај на зе-
мј о де леќите организации 
на здружен труд и на зе-
мјоделските задруги (ПО-
-71) 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Вработени работници, капацитети на об-
јекти, и уреди, земјоделски машини, би-
ланси на пченицата и пченката, потрошок 
на средствата за заштита на растенијата, 
производствена соработка со земјоделците 
(коопераци ј ата)" 

Организации-
те на здружен 
труд од облас-
та на земјодел-
ството, земјо-
делски задруги 
и други органи-
зации кои во 
својот состав 
имаат единици 
што се занима-
ваат со земјо-
делско произ-
водство 

20 Извештај за остварениот 
доход и за трошоците на 
производство на земјо-
делски производи (ПО-
-72а, ПО-726 и ПО-72в) 
— годишно 

Во колоната 3, по зборовите: „(говеда, овци, 
свињи и живина)" се додаваат зборовите: 
„за производство на организациите на зд-

ружен труд, земјоделските задруги и оп-
штествено организираното производство на 
здружените земјоделци" 

Организации-
те на здружен 
труд од областа 
на земјодел-
ството, земјо-
делски задруги 
и други органи-
зации кои во 
својот состав 
имаат единици 
што се занима-
ваат со земјо-
делско произ-
водство 

Статистика на шума,рст-
вото 

2 Годишен извештај за по-
дигањето и одгледување-

т шуми: 

15.02 25.03 



— обнова и нега на шу-
мите (ШУМ-41) 

— плантажи на тополи и 
врби (ШУМ-42) 

Статистика на водосто-
панството 

1 Годишен извештај за ко- Во колона 3. по зборовите: .,заштита паво 
ристењ^то на водите и за дата" се стчбз точка и се додаваат зборо 
заштита на водите од за- вите: л у,чеството на вода во рецирку 
га дување од инду егри тага л аци ја" 
и рударството (ВОД-1) 

4 Годишен извештај за јав-
ниот водовод и јавната 
канализација (ВОД-2) 

Градежна и станбена ста-
тистика 

1 Месечен извештај на гра-
дежништвото (Град, 21) 

Организации-
те на здружен 
тpvд од индус-
тријата и ру-
дарството и 
единиците на 
^ и н д у с т р и с -
ките организа-
ции што се за-
нимаваат со ин-
дустриско прои-
зводство 
02.04 

х х х 30.09 

Организации-
те на здружен 
труд од областа 
на комуналната 
дејност и орга-
ните на собра-
нието на опш-
тината што ра-
сполага со до-
кументација за 
јавниот водовод 
™ тавната кана-
лизација 10,03 

х х х 30.09 

01 дтес. 
07.02 
07 05 
07.08 
07.11 



2 Тримесечен извештај за 
градежните работи во 
странство (Град. 33) 

15.04 
15.05 
15.08 
15.11 

28.04 
28.05 
28 08 
28.11 

3 Полугодишен извештај за Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
индивидуалната станбена .,Бројот на површините на завршените ста-
изградба (Град. 42) нови, бројот на започнатите станови, бро-

јот на незавршените станови, бројот на из-
дадените дозволи за градење и др." 

5 Годишен извештај за по-
трошувачката на граде-
жен материјал (Град. 13) 

6 Годишен извештај за ур-
нати згради и станови 
(Град. 71) 

Статистика на сообраќа-
јот и врските 

7 Месечен извештај за про-
метот на аеродромите 
(СВ/М-21) 

Организации-
те на здружен 
труд и основ-
ните организа-
ции на здружен 
труд што да-
ваат аеродром-
ски услуги 
10 мес. 

28. мес. 

8 Месечен извештај за пат-
ниот сообраќај (СА/М-11)1) 

20 а) Годишен извештај за 
речниот превоз (СР/Г-
-11а) 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
,,Биланс на превозните,1 средства по групи 
на носивост според меѓународните стандар-
ди (состојба на почетокот на годината, 
промени ЕО текот на годината, состојба кон 
крајот на годината). Искористување на 
фондот на Бремето и динамичко искорис-
тување на капацитетите. Набавка и потро-
шок на погонско гориво и мазиво. Прихо-
ди и девизно работење. Вработени работ-
ници по значајните занимања" 

Организации-
те на здружен 
труд кои вршат 
речен сообра-
ќај 
10.03 

*) Кон истражувањето под речен 6poi 8 од Прогрмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1978 до 1982 година се присоединува истра-
жувањето под реден Ороз У: „Месечен извештај за авиосообраќајот за сопствени потреби 



б) Годишен извештај за 
прометот во пристани-
штата (СР/Г-Иб) 

Во колона 3 по зборот: „занимања" се ста-
ва точка и се додаваат зборовите: „Сооб-
раќај на бродови по земји и знамиња на 
превозниците. Промет со стоки по видови, 
по земји (знамиња) на превозниците. Про-
мет на патници по земји и знамиња на пре-
возниците. Регистрирана флотила". 

Капетаниите на 
речните прис-
таништа 
10.03 

23 Годишен извештај за ае-
родромските услуги (СВ/Г 
-21) 

24 Годишен извештај за пат-
ниот сообраќај (СА/Г-11)1) 

Организации-
те на здружен 
труд и основ-
ните организа-
ции на здружен 
труд што да-
ваат аеродром-
ски услуги 
10.03 

Во колона 3, по зборовите: „по значајните 
занимања'* се става точка и се додаваат 
зборовите: „Во 1981 година спроведувањето 
на ова 'истражување за единицата на здру-
жен труд што се занимаваат со патен соо-
браќај, а се во состав на други основани ор-
ганизации на здружен труд, чија основна 
дејност не е сообраќај, ќе се врши според 
следните обележја: превозни средства, ра-
бота и искористување на превозните сред-
ства, превоз на патници и патнички кило-
метри. превоз на стоки и тонски километ-
ри, набавка и потрошок на погонско гори-
во". 

27 Годишен извештај за па-
тиштата (СА/Г-41) 

Организации-
те на здружен 

- труд што се за-
нимаваат со од-
ржување на 
патната мрежа, 
републичките 
заедници за па-
тишта, а за ло-
калните пати-
шта — надлеж-
ните органи на 
општините 
10.03 



Статистика на внатреш-
ната трговија 

2 а) Месечен извештај за 
откупот на земјодел-
ски производи од ин-
дивидуални произво-
дители (Трг-31) 

б) Месечен извештај за 
реализацијата на про-
изводството на опште-
ствените земјоделски 
стопанства (Трг-33) 

Статистика на угостител-
ството и турзимот 

6 Годишен извештај за ту-
ристичките агенции и ту-
ристичките бироа (Ту-14) 

Во колона ? зборовите: „за домашни по ре-
публичка припадност" се заменуваат со 
зборовите: „за домашни по републики и 
автономни покраини ѕ а патување и по 
земји на патување" 

Статистички органи 

7 Годишен извештај за про-
метот на странски пловни 
објекти наменети за разо-
нода или спорт (ТУ-17) 

8 Годишен извештај за ка-
пацитетот и прометот на 
марините (ТУ-18) 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
,,Број на издадени одобренија за пловидба 
во крајбрежното море на Социјалистичка 
Федеративна Републи,ка Југославија за ја-
хти и чамци наменети за разонода и спорт 
(според знамето, видот на пловната едини-
ца. начинот на влегување во Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија) , 
број на патници, број на издадени одобре-
нија за зинување (според местото на зиму-
Еањето, знамето на бродот, видот на плов-
ниот објект, начинот на влегување во Со-
цијалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија)" 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
,,Капацитетот (површина акваториите, 
број на везовите, должина на брегот, прос-
тор за сместување на бродови на копно и 
сл.), прометот (број на бродовите во тран-
зит, на зимување) и приходот на м а р ж и -
те" 

Лучки капета-
нот и нивни 
испостави 
15.02 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоците на 
С Ф Р Ј 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка н,а по-
датоците" 

15.04 

Организации 
на здружен 
труд и други 
организации и 
единици што се 
занимаваат со 
давање под 

Статистички органи 

Изработка на Учество во из-
методо логика, 
изработка на 
податоци на 
С Ф Р Ј 

работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-

30.04 



Статистика па економски-
те односи со странство 

1 Истражување на проме-
тот на оток т е со стран-
ство, текушта обработка 
месечно 

Статастика на трудот 

6 Полугодишен извештај за 
работниците и чистиот 
личев доход по работник 
во организацииве и заед-
ниците Септември 
(РАД-1)') . 

наем на брод-
ски везови, чу-
вање и одржу-
вање на други 
услуги во вр-
ска со1 наутич-
киот туризам 
15.03 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Податоци за декларацијата за извоз-увоз: 
царинарница, царински обвпзник. матичен 
опој на царинскиот обврзник, земја на на-
мената-потеклото, земја на наплатата-пла-
ќањето, вид на извозот-увозот. вид на сто-
ките според царинската тарифа, износ во 
валута, количество во единица мерка, ко-
личество во килограми — нето, вредност во 
динари • фактурна, вредност во динари 
фоат-жо југословенска граница, стапка на 
царица, стапка па Данок, корисник (СР, 
САН и гранка на дејноста), матичен број 
на корисникот. - производителот (СР и САП 
во која стоките се произведена!). Матичев 
број на производителот, режим на Извозот, 
режим на увозот" 

Во колона 3, по зборовите: „јануари-сеп-
тември" се става запирка и се додаваат 
зборовите: ,.прој на работници вкупно и 
според полот со состојба на 31. 03" 

Статистика на образова-
нието 

1 Годишен статистички из-
вештај за основните учи-

• л ишта /ТНО-К, 1980/81, 
ШО-П, 1931/82) 

Во колона о зборовите: „Ученици според 
годината и раѓање и одделенијата (петго-
дишно од 1981 година)" се заменуваат со 
зборовите: „Ученици според годината на 
раѓање п одделено? ита (петгодишно од 

1981 — крај на 1980/81 учеб. год.)/' а по 
зборовите: ,,број на наставниците" се става 
точка и се додаваат зборовите: „Боннаст-



2 Годишен статистички из-
вештај за средните учи-
лишта (ШС-К, 1980/81; 
ШС-К, 1981/82) 

3 Извештај за структурата 
на високошколските ор-
ганизации и за уписот на 
студенти во 1 година на 
студии (I1IB-21) — годиш-
но 

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

5 Статистички лист за ди-
пломирани студенти 
(ШВ-50) — собирање ме-
сечно, обработка годишно 

6 Статистички лист за ма-
гистри на науки и специ-
јалисти (ШВ-80) — го-
дишно 

авни активности на учениците (тришдиш-
но-крај на 1980/81 учеб. година)'4 

Во колона 3 зборовите : „Ученици според 
годината на раѓање и одделениј ата (петго-
дишно од 1981)" се заменуваат со зборови-
те: „Ученици според годината на раѓање и 
одделенијата (петгодишно од 1981-крај на 
1980/81 учеб. год.)", а по зборовите: „број 
на наставници" се става точка и се дода-
ваат зборовите: „Воннаетавни активности 
на учениците Овогодишно — кра ј на 
1980/81 учеб. година)" 

Во колона 3, по зборовите: „според о д е ц и -
те", зборовите: „групите, насоките (насочу-
вање)", се бришат 

Во колона 3, по зборот: .,исхрана" се става 
точка и се додаваат зборовите: „Година на 
раѓање" (година на живот на студентот) — 
се обработува петото д и т н о од 1980 година 
(учебната 1980/Ѕ1 година) 
Занимање и школска подготовка на роди-
телите занимање на вработениот студент, 
положба во занимањето на родителите 
и на вработениот студент се об-
работува тригодишно од 1978 година 
(учебната 1978/79 година). Начин на издр-
жување, домување, исхрана на студентот 
не се обработуваат на ниво на СФРЈ" 

Во колона 3. по зборовите: „за странски 
студенти" се додаваат зборовите: „година 
на уписот на овој вид школа" 
По зборовите: .,начин на студирање" се 
става точка и се додаваат зборовите: „Го-
дина на раѓање (година на живот на сту-
дентот) — се обработува петгодишно од 
1980 година Занимање на родителите, за-
нимање на студентот (ако е во работен 
однос), положба во занимањето на родите-
лите, односно студентот — се обработува 
тригодишно од 1978 година" 

Во колона 3 по зборовите: „област од која 
магистрирал" се става точка и се додаваат 
зборовите: „Социоекономска категорија — 
се обработува тригодишно од, 1979 година" 

25.04 

20.05 



7 Статистички лист за док-
тори на науки (ШВ-70) — 
годишно 

8 Извештај за наставниот 
персонал на вишите шко-
ли. високите школи, ф а -
култетите и академиите 
(ШВ-60) — годишно 

Во колона 3 по зборовите: „наслов на те-
зата" се става точка и се додаваат зборо-
вите: ,.Занимање и социоекономска катего-
рија — се обработуваат тригодишно од 1979 
година" 

Во колона 3 по зборовите: ,,видот на работ-
ниот однос" се додаваат зборовите: „и тра-
ењето на работното време" 

Статистика на научноис-
тражувачката дејност 

1 Годишен извештај за на-
учноистражувачките и ис-
тражувачко-развој ките 
организации на здружен 
труд, и за единиците 
во состав (НИРО)1 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
,,Област и гранеа на науката, вработени 
според полот, степенот на стручното обра-
зование,. траењето на работното време, го-
дините на живот (тригодишно од 1979); за-
вршената школа (тригодишно од 1980) 
флуктуацпите на истражувачите, заврше-
ните истражувачки трудови, истражувач-
ките трудови во тек, објавените научни и 
стручни трудови, пронајдоците и патентите 
и приходите" 

Организа.ции на 
здружен труд 
што се занима-
ваат со науч-
ноистражу-
вачка и истра-
жувачко-раз-
војна дејност, 
организации на 
здружен труд и 
други органи-
зации кои во 
составот имаат 
научни и истра-
жувачко-раз-
војни единици 
30.04 

Статистички органи 

Изработка на "Учество во из- 30.09 
методологија, 
обработка на 
податоците 
СФРЈ 

работката на 
методологии а-

за та; печатење на 
обрасци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

Во колона 3 по зборовите: „вкупно печате-
ни броеви'4 зборовите: „основач на листот" 
се бришат 



3 Годишна статистички лист Во колона 3 по зборовите: „вкупно печате-
за часописе (Шт-3) ни броеви" зборот: „основач" се брише 

4 Годишен извештај за те- 01.10 
атри (КУ-1) 

10 Годишен извештај за ки- 15.03 
ната (Кино-1) 

Статистика во областа на 
здравството 

1 Извештај за пријавените 
случаи за заразни болес-
ти (собирањес седумднев-
но на образецот З-20-60; 
обработка — десетдневие; 
доставување еа образецот 
3-20-60Б) 

2 Годишен извештај за 
пријавените случаи на 
заразни болести (образец 
бр. З-20-6А) 

3 Извештај за задолжител-
ните имунизации против 
заразни болести (собира-
ње — тримесечно; обра-
ботка — годишно, образец 
бр. 3-19-60) 

4 Статистика на лекувани 
болни во службата за 
стационарно лекување со-
бирање — месечно обра-
ботка-годишно, образец 
бр. 3-21-61) 

30,05 



5 Статистика на повредени 
лица (собирање — месеч-
но. обработкаа -- годишно, 
образец бр. 3 -216-62) 

6 Статистика на раѓање (со-
бирање — месечно, обра-
ботка — годишно, обра-
зец бр. 3-21-63) 

7 Статистика на абортуси 
(сопирање — месечно, об-
работка — годишно, об-
разец бр. 3-21-64) 

8 Статистика на лица на 
рехабилитација (собира-
ње — месечно, обработка 
— годишно, 
3-21-63) 

образец бр. 

9 Статистика на привреме-
на неспособност — спре-
ченост за работа (собира-
ње — месечно, обработка 
— годишно, 
3-00-60) 

образец бр. 

10 Статистика за работа на 
службите на орга.низа-
циите на здружен труд во 
областа на здравството 
(собирање — тримесечно, 
обработка — годишно, об-
разец бр 3-01-60 до 3-12-

3-12-63: 3-1.1-61; 3 -
-14-G0' 3-17-60; 3-18-60; 
З-21-60)1) 

Заводи за здравствена заштита 

Текстот во колона 3 се мечува и гласи: 
.,Податоци за медицинските работници по 
профили, за бројот на местата — пункто-
вите. за посетите ка ј лекари и други меди-
цински работници, за категоријата на зд-
равственото осигурување, за заболувањата 
и состојбите утврдени во соодветни слу-
жби" 

Организации на Изработка на 
здружен труд методологија, 
во областа на обработка на 
здравството по- податоците за 
себно за секоја СФРЈ 
служба 
15.04 
15.07 
15.10 
15.01 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

01.05 

12 Статистика на здравстве-
ните работници — годиш-
но 

Во колона 3 зборовите: „Состојба на 3 
март" се заменуваат со'зборовите: „Состој-
ба на 30 септември" 



Органи на уп- Изработка на Печатење на 
раната надлеж- методологија, обрасци иупат-
ни за работите собирање и об- ства; собирање, 
на санитарната работка на по- контрола и об-
инспекција, ор- датоци работна на по-
ганизации на датоците 
здружен труд 
во здравството 
и други органи-
зации што во 
рамките на сво-
јата дејност се 
занимаваат и со 
заштита на чо-
вековата сре-
дина, IV триме-
сечје 

1981 

15 И^г,енттај за здравствена-
та состојба и здравстве-
ната заштита на работни-
ците што работат на заг-
розени работни места (со-
бирање и обработка — по-
лугодишно — образец бр. 
3-02-G1) 

IV тримесечје Изработка на Печатење на 
методологија. обрасци и упат-
сооирање и об- ства; собирање, 
работна на по- контрола и об-

1981 

даноци работна на по-
датоци 

16 Пријава за несреќа при 
работа (доставување — 
тримесечно, обработка — 
ПОЛУГОДИШНО — образец 
бр. 3-15-60) 

17 Годишен извештај за нес-
реќи при работа (собира-
ње и обработка — годиш-
но — образец бр. 3-15-60А) 

20 Полугодишен и годишен 
извештај за осигуреници-
те (образец ЗС-1) 

21 Годишен извештај за оси-
гурениците и пензио(не-

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Просечен број на осигурениците по пол, 
дејност и основа на осигурувањето" 

СИЗ на здрав-
ственото осигу-
пување и здрав-
ството 
10.07 
10.01 

СИЗ на здрав-
ственото оеигу-

20 08 
20.03 

20.03 



рување и здрав-
ството 
10.01 

22 Полугодишен и годишен Текстот во колона 3 се менува и гласи: Организации на 
извешта] за случаите и 
деновите на привремена 
неспособност — спрече-
ност за работа (обрасци 
ЗС-З И ЗС-З) 

.,Случаи и денови на привремена чеспособ- здружен труд и 
ност — спреченост за работа за првите три- работни заед-
ecY*r дена за кои надоместите на личниот ници до 10-ти 
поход паѓаат врз товар на средствата на во месецот 
организациите на здружен труд. односно 
работните заедници, според полот, iniпоста 
и основните причини за неспособност — 
спреченост 

Случаи и денови на привремена неспоспб- СИЗ на здрав-
и о т — спреченост за работа за кои надо- ственото осигу-
р е н и т е за личниот доход паѓаат врз товар рување и здрав-
ка средствата на самоуправните интересни ството 
заедници и врз товар на организациите, 31.07 
според полот, дејноста и основните припи- 28.02 
ни за неспособност — спреченост" 

Полугодишен и годишен 
извештај за користење на 
правата од здравственото 
осигурување на работни-
ци и земјоделци, образец 
ЗС-4/РАД и ЗС-4/ЗЕМ) и 
годишен извештај за ко-
ристењето на правата од 
здравственото осигурува-
ње на лица упатени на 
лекување во странство 
(образец ЗС-4/УИН) 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: СИЗ на здрав-
,,е пучаи и денови на болничко лекување, ственото осигу-
брпј на издадени локови и користење на рување и 
други права од здравственото осигурување здравството 
на работници и земјоделци 31.07 
Поднесени барања за лекување, упатени 28.02 
осигуреници на болничко и амбулантно ле-
кување по држави и групи на болеста, број 
на лекувани според годините на староста 
и занимањето" 

24 Збирен полугодишен и 
годишен консолидаран би-
ланс за приходите и рас-
ходите на СИЗ на здрав-
ственото осигурување и 
здравството — по видови 
на заедници (образец 
ЗС-5) 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: СИЗ на здрав-
„Приходи и расходи според класификаци- ственото осигу-
јата на финансиските податоци на СИЗ со рување и 
финансиски резултат. Расходи според ви- здравството 
дот (здравствена заштита, надомести и по- 31.07 
мошти, материјални расходи и друго)" 28.02 

,31 08 
30.04 

31.08 
30.04 

31.08 
30.04 



25 Годишен извештај за при-
ходите и расходите на 
заедниците на здравстве-
ното осигурување и здра-
вството — поединечно за 
СИЗ (образец ЗС-7), а по-
лугодишно само за бројот * 
и финансиските резулта-
ти на заедниците (обра-
зец ЗС-бј 

Текстот во колоната 3 се менува и гласи: 
,,Годишно: вкупен приход, вкупен расход 
со финансиски резултат, а полугодишно 
само броЈОт и финансискиот резултат по 
заед.ници" 

СИЗ на здрав-
ственото осигу-
рување и 
здравството 
31.07 

Статистика на пензиско-
то а инвалидското осигу-
рување 

СИЗ на пензис-
кото и инвалид-
ското осигуру-
ње 
25.01 (годишно) 
25.07 (полуго-
дишно) 
25 мес. 

Полугодишен и годишен 
извештај за осигуреници-
те на здравственото, пен-
зиското и инвалидското 
осигурување (образец 
ОС-1) 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
.,Состојба и просечен број на осигуреници 
по пол, дејности и основа на осигурување, 
престанување својството на осигуреник 

месечно за вработени Состојба и движење на бројот на осигуре-
но секторот на индивиду- ниците" 
алната сопственост (обра-
зец ОС-1а) 

2 Полугодишен ' и- годишен 
извештај за уживателите 
на права врз основа на 
пензиско и инвалидско 
осигурување ѓобоазец 
ОС-3) 

СИЗ на пензис-
кото и инвалид-
ското осигуру-
вање 
25 07 
25.01 

3 Полугодишен и годишен 
консолидиран извештај за 
приходите и расходите на 
заедниците на пензиското 
и инвалидското осигуру-
вање (образец СС-10) 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: СИЗ на пензис-
„Приходи и расходи спрема класификаци- кото и инвалид-
јата на финансиските податоци, со финан- ското оеигуру-
сиски резултат. Расходи по видот (старос- вање 
на пензија, инвалидска пензија, семејна 31;07 
пензија, заштитни додатоци и др.)" 28.02 

30.04 
31.08 

10 08 
10.02 

10,08 
10,02 

31 08 
31.03 



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

1 Годишен извештај за ор-
ганизациите за предучи-
лишна воспитно-образов-

на работа (ПШВ) 

Во колона 3 по зборовите: „поради ^ п о л -
нетиот капацитет" зборовите: .,Просторот 
спрема намената и површината и" се бри-
шат 

2 Годишен извештај за до-
мовите за ученици и за 
студентските домови (ЗИД) 

Во колона 3 ио зборовите: „поради попол- Домови за уце-
нетиот капацитет" зборовите: „Просторот ници и £туден-
спрема намената и површината и" се бри- тски домови 
шат 31.03 

4 Годишен извештај за ко-
рисниците на -додаткот на 
деца (ДД)< * 

Во колона 3, по зборовите: „Височина на 
средствата" зборовите: „и просечен износ 
на детскиот додаток" се бришат 

5 Годишен извештај за ко-
рисниците и формите на 
социјалната заштита 
(СЗ-1) 

31.12 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ' И РАЗВОЈНИ РАБОТИ ВО СТАТИСТИКАТА 

25 Проект и методологија на 
единствениот регистар на 
територии алните единици 
во 1981 година 

Регистар на статистички кругови, населби, Изработка на 
месни заедници, општини, заедници на оп- проект, односно 
штини и на други територијални единици, .методологија; 
Промени на називите, шифрите, територи- и предлог на 
јата и на други податоци 'за територијал- прописите 
ните единици 

Статистички органи 
Учество во из-
работката на 

проекти; • ме-
тодологија и 
предлог на про-
писите 

26 Проекти и методологија 
на статистиката на на-
селбите во 1981 и 1982 го-
дина 

Утврдување на обележјата и податоците Изработка на 
што би се собирале и обработувале; опре- проект, односно 
делување на системот за квалификацијат-а, методологија; 
техниката и начинот на обработка на соб-
раните податоци за секој вид'населба; ут-
врдување на содржината на датотеките на 
населбите преку автоматска обработка на 
податоците 

Статистички органи 
Учество во из-
работката на 
проектот и ме-
тодологијата 



Страил 132 — Број 2 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

ОДЛИКУВАЊА 
УКАЗ 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
'Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за извонредни заслуги во разбивањето и 
з а л е ч у в а њ е т о на мирољубивата соработка и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Република Еква-
дор 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Jaime Roldos Aquilera, претседател на Републи-
ка Еквадор. 

Бр. 83 
32 окто.мври 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетии Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги стекнати во долгогодиш-
ната пожртвувана и самопрегорна работа врз непо-
средното обезбедување на Претседателот на Репуб-
ликата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
. ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Гардијска бригада; 
Костић Ђорђа Звонимир, контраадмирал; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ 

Полковници: Агбаба Стевана ,Марко, Нужник 
Ивана Иван, Маричић Марка Рајко, Марић Вели-
мира Благомир, Микелић Анте Драгомир, Милаио-
вић Николе Свето, Милисав Луке Милош. Перишић 
Марка Лука, Симић Петра Недељко"; 

— за долгогодишна верна и успешна работа во 
Резиденцијата на Претседателот на Републиката 
Јосип Броз Тито 

Петок, 16 јануари 1981 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Фуртула Милисава Душанка, Граховац Милу-
тина Јован, Миљковић Ђуре Мирко, Петојевић-
-Баришић Јована Смиља, Петровић-Жујков Миле-
т а Мара, Радовановић-Гешперт Стјепана Љубица. 

Бр. 87 
3 ноември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страда 

7. Одлука за утврдување на програмата на 
статистичките истражувања од интерес за 
целата земја за 1981 година — — — — 37 

8. Уредба за контниот план и за билансите 
за организациите на здружен труд — — 37 

9. Уредба за контниот план и за билансите 
за другите корисници на општествени 
средства — — — — — — — — 61 

10. Одлука за распоредување на девизите ут-
врдени за потребите на органите на фе-
дерацијата и за потребите на остварува-
њето на правата и должностите на феде-
рацијата за 1981 година — — — — — 73 

11. Наредба за дополнение на Наредбата за 
издавање и. амортизација на обврзници-
те на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански 
,недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини — — — —• — —. 80 

12. Правилник за истакнување и веење на 
знамето на трговската морнарица на Со-
цијалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и истакнување знаци на бродо-
ви на трговската морнарица на Социјали-
стичка Федеративна Република Југосла-
вија — — — — — — — — — 80 

13. -Решение за измени и дополненија на Ре-
шението за утврдување на Листата на от-
ровите што можат да се пуштат во промет 83 

14. Правилник за метролошките услови за 
мерилата на должина што се користат за 
општа намена — — — — — — — 87 

15. Правилник за метролошките услови за 
мерилата на должина што служат за ме-
рење на височината на столбот на течно-
ста, односно на височината на празниот 
простор во складишните и транспортните 
садови — — — — — — — — — 91 

16. Правилник за југословенските стандарди 
за градежна вар — — — — , — — — 93 

17. Правилник за југословенските стандарди 
за бетон — — — — — — — — 94 

18. Правилник за престанок на важењето на 
југословенскиот стандард за кујнска оп-
рема — — — — — — — — — 94 

19. Список на организациите на здружен 
труд овластени за атестирање на јажиња 
за извозни постројки во рударството — 94 

Исправка на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени за вршење на кон-
трола на квалитетот на земјоделските и • 
прехранбените производи и нивните пре-
работки наменати за извоз — — — — 94 

Одликувања — — — — . — — — — 132 
Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Лош, фах 22& — Директор и главен и одговорен уредиш 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр, 1 — Печати Белградски издавачко-графички 
завод Белград. Булевар војвода Мишиќа бр. 17. 


