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Врз основа на членот 177 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 17 став 3 од Основниот закон за 
статистиката, Сојузната скупштина, на предлог од 
Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот 
собор од 31 јануари 1968 година и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор од 31 јануари 1968 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАН НА СТАТИСТИЧКИТЕ 

ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1968 ГОДИНА 

1. Се донесува план на статистичките истражу-
вања кој содржи статистички истражувања од ин-
терес за целата земја и статистички истражувања 
од интерес за федерацијата, што ќе се вршат во те-
кот на 1968 година. 

2. Планот на статистичките истражувања за 1968 
година е составен дел на оваа одлука и се објавува 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 6/68. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 894 
31 јануари 1968 година 

Белград 

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

Претседател 
на Оргамизационо-поли-

тичкиот собор, 
Крсто Попивода, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Видое Смилевски, е. р. 

60. 

Врз основа на точ. 2 и ба од Одлуката за увозот 
во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/67 и 54/67), во спо-
годба со сојузниот секретар за финансии и со гувер-
нерот на Народната банка на Југославија, сојузниот 
секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ УВОЗ ВО 
1968 ГОДИНА Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН И ЧИЈА 
РАСПРЕДЕЛБА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО РАМКИТЕ НА 
ГРУПАЦИИТЕ КОРИСНИЦИ НА ТИЕ СТОКИ ФОР-
МИРАНИ ВО СОЈУЗНАТА СТОПАНСКА КОМОРА 

1. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во смисла на точката 2 од Одлуката за увозот 
во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен, 

ќе ги утврди и распореди за следните видови или 
групи производи и друг репродукционен материјал 
наведени во оваа точка, чиј увоз е условно слободен, 
минималните износи и видовите пресметковни деви-
зи и количината на одделна стока врз одделни гру-
пации во Сојузната стопанска комора, во рамките 
на кои ќе се врши договорна распределба на деви-
зите односно количините ка стоки врз одделни ра-
ботни организации: 

Шифра од номенклатурата на ССТ 

244-01-10 Плута сурова 
244-02-90 Плута природна во плочи, друга (лепена, 

зајакната, за цигари и ел.) 
271-30-10 Фосфати природни 
271-40-10 Калиумови соли природни (карналит, ка-

инит, сивинит и други) 
281-30-10 Руда железна со 42% и повеќе Fe 
281-30-20 Руда железна под 42% Fe 
292-92-10 Морска трева 
321 -40-10 N Антр«ацит 
321-40-20 Јаглен камен за коксирање 
321-40-60 Плински јаглен 
331-01-10 Нафта сурова 
331-02-10 Нафта делумно рафинирана 
332-10-20 Бензин авионски 
513-51-10 Цинков оксид 
513-33-10 Сулфурна киселина 
513-33-20 Олеум — пушлива сулфурна киселина 
513-56-10 Оловен миниум 
513-56-90 Оловни оксиди други 
514-24-59 Сулфати неоргански метални, други 
533-10-10 Литопон 
561-10-20 Амониум сулфат 
611-92-10 Кожа од индиска коза, полуштавена 
611-92-20 Кожа козја и јарешка, полуштавена 
641-50-20 Картон машински, дрвен и полуфин 
641-50-30 Картон машински, бездрвен 
641-50-40 Картон, duplex и multiplex 
641-95-95 Хартија и картон, хромни и шарени 
641-99-99 Хартија и картон, импрегнирани 
661-20-10 Цемент портланд 
684-10-10 Алуминиум суров, нелегиран 
684-10-50 Алуминиум суров, легиран 
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Во поглед договарањето на работните организа-
ции за распределбата на девизите и количините ига 
стоките од ставот 1 на оваа точка, во с£ ќе се при-
менат одредбите на Одлуката за увозот во 1968 го-
дина на стоки чиј увоз е условно слободен. 

2. Увозот на суровини и други репродукциони 
материјали, чиј увоз е условно слободен; а кои се 
означени со една ѕвездичка во Списокот на стоките 
за кои се утврдуваат условите на извозот и увозот, 
кој е составен дел од Одлуката за определување на 
стоките чиј увоз и извоз е регулиран („Службен 
лист на РФРЈ", бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 
32/67 и 54/67), се врши БЈЗЗ основа на договори на 
работните организации во смисла на точката 2 од 
Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за 
определување на стоките чиј извоз и увоз е регули-
ран („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67). 

3. За другите суровини и други репродукциони 
материјали, чиј увоз е згеловно слободен, што не се 
наведени во точ. 1 и 2 на оваа наредба, работните 
организации поднесуваат барање за распределба на 
износот на девизите до Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговца во смисла на точката 6а од 
Одлуката за увозот во 1968, година на стоки чиј увоз 
е условно слободен. 

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

П. бр. 8002 
5 февруари 196в година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
др Васил Гривчев, е. р. 
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Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Служ-бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИ-
КЛУЧЕН ПРИБОР ЗА ДОМАЌИНСТВО И СЛИЧ-

НИ ЦЕЛИ 

1. Во издание на Југословенскиов завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Приклучен прибор за домаќин-
ство и слични општи цели. Технички 
услови и испитувања — — — — JUS N.E0.350 

Двополова приклучница 10/16 А 
250 V, без контакт за уземјување. 
Главни мери — — — — — ' — JUS N.E3.500 

Двополова приклучница 10/16 А, 
со контакт за уземјување. Главни 
мери _ _ _ _ _ _ _ _ JUS N.E3.501 

Гранични мерила за најмал и 
најголем отвор на контактни гилзи. 
Главни мери _ _ _ _ _ _ JUS N.E3.511 

Гранично мерило за можност за 
вовлекување двополови утикачи во 
приклучници, Главни мери — — JUS N.E3.512 

Гранични мерила за можност и 
неможност за вовлекување на дес-
подови утикачи во прикл.учници со 
контакт за уземјување. Главни мери JUS N.E3.513 

Двополов утикач 10/16 А 250 V, 
без контакт за уземјување. Главни 
мери — — — — — — — — JUS N.E3.551 

Двополов утикач 10/16 А 250 V, 
со контакт за уземјување. Главни 
мери — — — — — — — — JUS N.E3.552 

Двополов утикач 2,5 А 250 V, за 
направи од II класа. Главни мери — JUS N.E3.553 

Двополов утикач 10/16 250 V, за 
направи^ од Ш класа. Главни "мери — JUS NЛЅ3.554 

Гранични мерила за заменливост 
и незаменливост на утикачи. Главни 
мери — _ — — _ JUS N.E3.563 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-' 
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 се 
задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 
1969 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен« 
ски стандарди: 

Приклучни направи за домаќин-
ство и за слични цели — Технички 
прописи за изработка и испорака — JUS N.E0.350 

Двополно приклучница 10 А 
250 V — — — — — — — — JUS N.E3.500 

Дводелна приклучница со заш-
титно уземјување 10 А 250 V — — JUS N.E3.501 

Гранично мерило за чаурите на --
приклучниците 10ч А 250 V — — — JUS N.E3.511 

Гранично мерило за популарност 
на двополните при клучни ци 10 А 
250 V — — — — — — — — JUS N.E3.512 

Гранично мерило за подударност 
на. двополните приручници со заш-
титно уземјување 10 А 250 V — — JUS N.E3.513 

Двополен утикач 10 А 250 V — JUS N.E3.55J 
Двополен утикач со заштитно у-

земјување 10 А 250 V — — — — JUS N.E3.552 
Гранично мерило за подударност 

на утикачите со заштитно уземјува-
ње 10 А 250 V — — — — — — JUS N.E3.563 
додос ени со Решението за југословенските стан*-
дарди за приклучни направи за домаќинство и за 
слични цели („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/56); 

Двополов * натикач за направи 
класа II 2,5 А 250 V. Главни мери — JUS N.E3.553 

Двополов натикач за направи 
класа II 10 А 250 V 16 А 250 V. Глав-
ни мери _ _ _ _ _ _ _ JUS N.E3.554 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за електрични инсталационо материјали („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 39/64). 

5. 'Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1969 година. 

Бр. 16-558/1 
24 јануари 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 
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Истражувања од интерес за це-
лата земја 

1 Избори и состав на органите 
на самоуправувањето во прет-
пријатијата што избираат ра-
ботнички совети и управни од-
бори (ДУ-11 и 13) 

2 Избори и состав на органите 
на самоуправувањето во прет-
пријатија што избираат само-
управни одбори (ДУ-12 и 14) 

3 Избори и состав на органите 
на самоуправувањето во зем-т 
доделените задруги (ДУ-18) 

СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УПРАВУВАЊЕ 

4 Состав на органите на управу-
вањето во стопанските комори 

• (ДУ-31 и 32) 

5 Избори и состав на органите 
на општественото управување 
во училиштата од I и II степен 
(ДУ-51) 

Резултати од изборите. Податоци за 
членовите на РС и УО според по-
лот, староста, квалификацијата, 
членството/во општествено-политич-
ки организации, бројот на избирања 
и функции во РС односно УО. Пос-
тојани комисии. • Органи на самоуп-
равувањето во работни единици 
Резултати од изборите. Податоци за 
членовите на работната заедница и 
членовите на управниот одбор, спо-
ред полот, староста, квалификаци-
јата, членството во општествено-по-
литички организации, бројот на из-
бирања и функции во РС односно 
УО 
Резултати од изборите. Податоци за 
членовите на РС и УО според полот, 
староста, квалификацијата, член-
ството во општествено-политички 
организации, бројот на избирања и 
функции во РС односно УО, голе-
мината на поседот во хектари и од-
носот спрема задругата. Органи на 
самоуправувањето во работните 
единици 
Податоци за членовите според по-
лот, староста, квалификацијата, 
членството во општеетвено-политич-
ки организации. Работа на комори-
те (седници и прашања разгледува-
ни на седниците) 
Резултати од изборите. Податоци за 
членовите на советот и УО според 
полот, староста, квалификацијата и 
занимањето 

Претпријатија 
што избираат 
работнички со-
вети и управни( 
одбори 

Претпријатија 
што не избираат 
работнички со-
вети 

Земјоделски 
задруги 

Се однесува на пополнет индивидуален прашалник или обработени податоци. 
•) Вкупни трошоци на федерацијата, републиките и општините. 

Изработка 
сумари 

Изработка на 
сумари 

Изработка 
сума ри 

на 

Сојузната и ре-
публичките ко-
мори 

Училишта од 
и II степен 

х х х 15.09 Печатење об-
расци, собира-
ње и обработка 
на податоци од 
прашалници 

Печатење об- х х х 15,09 
расци. собира-
ње и обработка 
на податоци од 
прашалници 

Печатење ' об-
расци, собира-
ње и обработка 
на податоци од 
припадници 

х х х 15.08 

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

Печатење об-
расци, изработ-
ка на сумари 

Собирање и - об- х 
работеа"* на по-
датоци од пра-
шалници 

х х 31.03 

х х 31.10 
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6 Избори и состав на орга-ните Резултати од изборите. Податоци за Високи и виши 
на општественото управување членовите на советот и УО според школи 
во високите и вишите школи полот, староста, квалификацијата и 
(ДУ-52) занимањето. Органи на самоуправу-

вањето во работните единици 
7 Избори и состав на органите Резултати од изборите. Податоци за Научни устано-

ва општественото управување членовите на советот и УО според ви 
во научните установи (ДУ-61) полот, староста, квалификацијата, 

занимањето 

8 Избори и состав на органите 
на општественото управување 
во културно-ггросветните и у-
метничко-забавните установи 
(ДУ-62) 

9 Избори и состав на органите 
на општественото управување 
во - здравствените установи 
(ДУ-71) 

Резултати од изборите. Податоци за Културно-пр-о-
членовите на советот и УО според светни, уметни-
полот. староста, квалификацијата и чко-забавни ус-
занимањето. Органи на самоуправу- танови 
вањето во работните единици 
Резултати од изборите. Податоци за Здравствени ус-
члековите на советот и УО според танови 
полот, староста, квалификацијата и 
занимањето. Органи на самоупра-
вувањето во работните единици 

10 Избори и состав на органите Резултати од изборите. Податоци за Социјални уста-
на отнетственото управување членовите на советот и УО според нови 
во социјалните установи полот, староста, квалификацијата и 
(ДУ-81) занимањето 

11 Избори и состав на органите 
на општественото управување 
во банките и во службата на 
општественото книговодство 
(ДУ-41, 42 и 43) 

12 Избори и состав на органите 
на општественото управување 
во осигурителните заводи 
(03-1) 

Резултати од изборите. Податоци за 
членовите на органите на опште-
ственото управување и самоуправу-
вањето според полот, староста, 
школската подготовка (квалифика-
ција) и занимањето. Органи на са-
моуправувањето во работните еди-
ници 

Резултати од изборите. Податоци за 
членовите на органите на опште-
ственото управување и самоуправу-
вањето според полот, староста, ква-
лификацијата ' и занимањето 

Народна банка, 
другите банки, 
Службата на оп-
штествено кни-
говодство 

Осигурителни 
заводи и заед' 
ници на осигу-
рувањето 

Изработка 
сумари 

Изработка 
сумари 

Печатење об-
расци, изработ-
ка на сумари 

Печатење об-
расци, изработ-
ка на сумари 

Изработка 
сумари 

Изработка 
сумари 

на 

на 

Изработка на 
сум&ри 

Печатење обра-
сци, собирање и 
обработеа на 
податоци од 
прашалници 

Печатење об-
расци, собира-
ње и обработка 
на податоци од 
пр аш ал ници 
Собирање и об- х 
работеа на по-
датоци од пра-
ш а л н и к 

Собирање и об- х 
работка на по-
датоци од t пра-
ш а л н и к 

х х х 31.10 

х х х 15.06 

х х 10.05 

х х 15.07 

Печатење об-
расци, собира-
ње и обработка 
на податоци од 
прашалници 
Печатење об-
расци, собира-
ње и обработка 
на податоци од 
пр аш ал ници 

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

х XX 15.07 

х х х 30.04 

13 Избори и состав на органите Резултати од изборите. Податоци за Сојузни, репуб- 1) за сојузните За р е п у б л и ч к а -
на управување во сојузните, членовите на органите на самоугтра- лички и покра- органи печате- те органи печа-
републичките и покраинските вувањето според полот, craipocTa, ински органи на ње обрасци, со- тење обрасци, 
органи на управата (СУ-1 и шкотската подготовка и занимањето управата бирање и обра- собирање и об-
РУ-1) ботка на пода- работка на по-

тоци датоци од пра-
2) за републ. шал ници 
органи изработ-
ка на сумари 

х XX 31.05 

х х 01.06 

11 

33 

23 

65 

84 

54 
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14 Избори и состав ма орган ит« на Резултати од изборите. Податоци за Општински се-
општ еств е мото управување во членовите на органите на самоупра*- гами на упра-
општинските органи на упр а- ву вашето според полот, староста, вата 
вата (ОУ-1) школска?* подготовка и занимање-

то 

Изработка 
сум-ари 

на Печатење об-
расци, собира-
ње и обработка 
на податоци од 
: ^ аш ал ници 

8 9 10 

х х 31.07 

11 

49 

15 Избори и состав на органите на 
управувањето во социјалното 
осигурување (СО-1) 

Резултати од изборите. Податоци за Комунални за- Изработка 
членовите на органите на самоуп- води и заедници судари 
равувањето според полот, староста, на социјалното 
квалификацијата и заииѕма^ето осигурување 

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

х х х 15.11 27 

16 Анкета за самоуправувањето Податоци за составот на органите Претпријатија Печатење об- Собирање, кон- х 
во стопанските организации со на самоуправувањето, децентрали- што имаат по- расци и обра- трола to шифри-
помалку од 1.000 членови на ра- зацијата и пренесувањето на пра- малку од 1.000 ботка на пода- рање подароци 
богнара заедница (ДУ-16 и вата, форми на непосредното упра- членови на ра- тоци (без цхи-
ДУ-17) вување, цена на чинењето на сед- вотката заедин- фрирање) 

ниците и некои видови дејности на ца 
овие органи 

X X 15.04 416 

Истражувања од интерес за фе-
дерацијата 

17 Анкета за активноста на орга-
ните на општественото упра-
вување во училиштата од I и 
II степен по мостра (пробна) 

Податоци за дејноста на органите Училишта од I 
на општественото управување во и II степен из-
учшшшта од I и II степен брани за мостра 

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

Истражувања од интерес за це-
лата земја 

18 Именување директори на ра- Податоци за резултатите од конкурси Претпријатија и Печатење 
ботните организации во сто-
панството и надвор од стопан-
ството жби во кои се 

спроведува пре-
изборност на 
директорите 

за именување директори. Учесници установи на оп-
на конкурсот според степенот на штествени слу-
стручното образование. 
Именувани директори според по-
лот, староста, степенот на стручно-
то образование, стажот, поранеш-
ната должност и дејност, дали се 
новоименуван!! или повторно име-
нувани. Разрешени директори спо-
ред полот, староста, степенот на 
стручното образование, според но-
вата должност и дејноста на пора-
нешната и новата работна органи-
зација доколку се запослиле 

расци 

') Обработка ќе се врши само за големи градови. 4) Обработка ќе се врши претежно во 1969 година. 

- - х 1969 182 

об- Дистрибуција 
на обрасци, кон-
центрација на 
контролата и 
глифрирање на 
податоци 

X1) X * 1969 



7 8 9 10 

Истражувања од интерес за це-
лата земја 

1 Статистика на родените (Дем-1, 
собирање месечно, обработка 
годишна) 

ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА 

2 Статистика на умрените (Дем-2 
и „потврда за смртта", собира-
ње месечно, обработка годиш-
на) 

3 Статистика на вклучувањата 
на брак (Дем-3, собирање ме-
сечно, обработка годишна) 

4 Статистика на разведените бра-
кови (РБ-1, собирање месечно, 
обработка годишна) 

5 Месечен преглед на уписите во 
матичните книги (Дем-4) 

6 Статистика на надворешната 
миграција: уселувања (образец 
ОМ-1), иселување (образец СМ-
-2) — собирање месечно, обра-
ботка годишна 

7 Контрола на потполноста на 
опфаќањето и точноста на од-
говорите во статистиката на 
родените и умрените на ' мос-
трата на пописните кругови во 
случајно избраните општини 

8 Попис на населението во 1961 
(ПС-1) 

Виталитет на детето (живородени-
или мртвороден©), пол, датум на ра-
ѓањето ма детето, жtineaлиште на 
мајката, каде е детето родено и кој 
му укажал помош, ред на раѓање-* 
то на детету број на децата родени 
во овој • брак, брачност на детето, 
година на бракот во која е родено 
детето и старост на мајката и тат-
кото 
Пол, старост на умрениот, моето НЈ 
раѓањето^ и место на смртта, брачна 
состојба, занимање, лекување, при-
чина .на смртта (дијагноза)-, ко.] ги 
дал податоците за причината * на 
смртта, за насилна смрт уште и ви-
дот на насилната смрт и надвореш-
ната причина за смртта, каде наста-
пила смртта и кој ја утврдил смр-
тта 
Старост на сопружниците, пора-
нешна брачна состојба, брак по ред 
и живеалиште при стапувањето во 
брак 

Матичари 

Матичари, 
здравствени ус-
танови, лекари, 
други овласте-
ни лица и лица 
што вршеле у-
вид за насилни 
смрти 

Матичари 

Старост на мажот и жената, траење Окружни судо-
ва бракот и последното заедничко ви 
живеалиште; број на издржуваните 
деца родени во овој брак и на кого 
му се доделени издржуваните деца 
Број на уписите во матичната книга Матичари 
(на родените, за признавање на тат-
ковство и позаконување на дете, на 
умрените и на склучените бракови^ 
Пол и старост на иселените лица 
занимање, школска подготовка, на-
родност, државјанство, земја од ко-
ја доаѓа и земја во која се иселува 

Органи на вна-
трешните 'рабо-
ти па општини-
те и погранич-
ните органи 

Обработка на 
прашалници 

Обработка t-та 
пр аш ал ници 

Проверување не потполноста на 
пријавувањето и точноста на одго-
ворите во статистичките ливчиња 
Дем-1, Дем-2 и во Потврдата за 
смртта 

Резултата за вкупното население но 
републиките и демографските реони 

Матичари, 
здравствени ус-
танови и граѓа-
ни 

Обработка на 
прашалници 

Обработка на 
прашалници 

Обработка иа 
СУ MAI РИ 

Собирање на 
СМ-2, подго-
товка на обра-
ботката и обра-
ботка на пра-
шал ници 
Сите фази на 
истражувањето 

Обработка на 
пр аш ал ници 

х х 31.07 Печатење об- х 
расци. собира-
ње и подготов-
ка на обработ-
ката 

Печатење об- х х х 31.08 
расци, собира-
ње и подготов-
ка на обработ-
ката 

11 

1 345 

I 250 

Печатење об-
расци. собира-
ње и подготов-
ка на обработ-
ката 
Печатење об-
расци, собира-
ње и подготов-
ка на обработ-
ката 
Изработка па 
прегледи и об-
работка на су-
мари 
Печатење на 
обрасците СМ-1 
и СМ-2, соби-
рање на СМ-1 
и обработка 

х х х 31.05 

х х х 31;08 

- х х 05. МЕС. 

х х х 31.08 

- х х 1969 

х х 1968 
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9 Прв и втор нацрт на методоло- Обележја, дефиниции и класифи-
гијата за попис на населението нации и програма на обработката 
во 1971 година 

Истражувања од интерес за це-
лата земја 

1 Месечен извештај за личните 
доходи и за заложениот пер-
сонал во општествениот сек-
тор8) (РАД-1) 

СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ 

Вкупен фонд на. нето личните до- Сцте работни и 
ходи и од тоа: исплати по перио- други организа-
дичната пресметка и завршната ции и државни 
сметка. Број на зашилените на кра- органи избрани 
јот на претходниот месец, дошле и со мостра 
отишле во текот на месецот и број 
на заложените на крајот на изве-
штајниот месец, од тоа: број на за-
поодените на определено време 

2 Полу годишен извештај за за- Број на запослени от персонал и у- Комунални за-
ложениот персонал кај при- ченици во стопанството води за социјал 

јално осигуру-
ваше 

ватни работодавци (РАД-15)6) 

персонал во 
сектор (РАД-10)7) 

3 Годишен извештај на работни- Запослени според полот, видот на Сите работни и 
те организации за заложениот работниот однос, според полно и не- други организа-

општествениот полно работно време, еднократна и ции и државни 
двократна запоседнатост на работ- органи 
ното место, работното време. Годи-
на на преминувањето на работната 
организација на скратена работна 
недела и тип на работната недела. 
Запослени според смените и недел-
ното траење на работното % време. 
Структура на фондот на работното 
време на заложените за 1967 годи-
на. Остручување на заложените бо 
работните организации во 1967 спо-
ред членот 36—39 од ПОЕР8) 

4 Анкета за личните доходи спо- Пол, старост, работен стаж, школ- За избрани ли-
ред, квалификациите во опште- ска подготовка, стручно образова- ца избрани ра-
ствениот сектор, на мостра на ние. занимање, стручна подготовка ботни и други 
работните организации и зало- за, работното место, тип на работ- организации и 
слениот персонал (РАД-Ј1Д) ното место, вкупно нето личен до- државни органи 

ход за 1967 со елементите што го 
сочинуваат 

•) Месечен опфат 70% од запослен персонал, а за март и септември целосен опфат 
на сите работни организации. 

•) Состојба на 31 март и 30 септември 1968 годин'а. 
») Состојба на зашилените на 30 XXI 1967. а другите податоци за 1967 година. 
•) QOEF =ѕ правилник за водење евиденции од областа на трудот. 

Сите фази на 
истражувањето 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- х 
републички раоци; собира-
таблограми; пу- ње и обработка 
бликувањѕ на 
податоци 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
републички расци; собира-
таблограми; пу- ње материјали 
блинување на и обработка 
податоци 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-

10 

31.01 
30.12 

11 

937 

х х 10. МЕС. 4 190 

х х 15.05 
15.11 

139 

републички расци; собира-
таблограми; пу- Ft е материјали 
бликување по- и обработка 
датоци 

- х х 30.05 1219 

Статистички органи 
Шифрирање на 
материјали; об-
работка на ма-
теријали; пуб-
ликување на 
материјали: о-
цени на грешки 

Печатење об- - х х 15.07 
расци и соби-
рање материја-
ли; логична и 
см етковн а к он -
топла на мате-
ријали 

1 290 
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5 Регистрација на учениците во 
стопанството, март 1968 (обра-
зец РАД-31) 

Пол, старост, школска подготовка, 
дејност на организацијата каде учи, 
занимање, сектор, занимање што го 
изучува, траење на учењето; време 
поминато на учење на занимањето 

Пол, старост, школска подготовка, 
стручно образование пред полага-

6 Извештај за лицата што се 
здобиле со степен на стручно 
образование со полагање ис- њето на испити, стручно образова-
н и е (годишно) (РАД-32) ние по полагањето на испити, зани-

мање, дејност на работната органи-
зација 

Општински ор-
гани на управа-
та надлежни за 
работите на 
трудот, или ра-
ботни и други 
организации и 
државни органи 

Општински ор-
гани на управа-
та надлежни за 
работите на тру 
дот и стручни ! 
училишта за о-
стручување на 
работниците 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- х х х 20.11 
републички та- расци; собира-
блограми; пуб- ње материјали; 
ликување по- обработка н.а 
д атоци м ат ери ј али 

493 

Статистички органи 
Обработка ца 
републички та-
блограми; пуб-
ликување на 
податоци 

Печатење об-
расци; собира-
ње материјали; 
обработка на 
материјали 

X XX 20.07 390 

Статистички органи 
7 Анкета за остварување права- Број на решенијата ср кои непос- Избрани работ- Обработка на 

та на работниците од работен редно се одлучува за правата и дол 
однос во 1967 г. во работните жностите од работен однос и број 

на приговори (жалби) и тужби на жавни органи 
тие решенија и исход на овие при-
говори и тужби 

организации на општествениот 
сектор (РАД-40) 

ни и други ор- републички та-
ганизации и др- блограми; пуб-

ликување пода-
тоци 

Печатење об-
расци; собира-
ње материјали, 
логична и смет-
ковна контрола, 
обработка на 
материјали 

х х 30.07 474 

- х X 20. МЕС. 

х х 20. МЕС. 

Служба за запослување 
8 Месечен извештај за слободни- Број на слободните работни одно- Сите работни Служба за об- Печатење об-

те работни места (потреби од сно ученички места во работните организации, работна на ре- ра сци; обработ-
работна оила) организации според степенот на државни срѓа- публички таб- ка на прашал-

стручното образование на работни- ни и приватни лограми и пуб- ници; обработ-
е т е и дејностите на работните ор- работодавци ликување пода- ка на општин-
ганизации тоци ски сумари 

Служба за запослување 
9 Месечен извештај за пополне- Број на пополнетите нови и упра- Сите работни Служба за об- Печатење об-

тите работни места (нови и у- знетите работни односно ученички организации, работна на ре- расци; обработ-
празнети) места во работните организации, државни орга- публички таб- ка на прашал-

според степенот на стручното обра- ни и приватни лограми и пуб- ници; обработ-
зование на работниците и дејности- работодавци ликување пода- ка на општин-
те на работните организации тоци ски сумари 

Служба за запекување 
10 Месечен извештај за престанок Број на престаноци на работата на Сите работни Обработка на Печатење об- - х х 20. МЕС. 

на работа (откази на работни- работниците според основите на пре- организации, републички таб- расци; обработ-
ци) станон, полот и степенот на струч- државни орг а- лограми и пуб- ка на пр витал-

ното образование на работниците и ни и приватни ликовање пода- ници; о^работ-
деј поетите на работните организа- работодавци тоци ка на општин-
ции ски сум ари 

222 

222 

222 

а р 

I 
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11 Месечен извештај за лицата 
што бараат заложување (не-
запослени лица) 

Број на лицата што првпат бараат Општински за-
запослување, што биле запослени и води за запос-
запослени со посредство на завод, лување 
се според полот и степенот на струч-
ното образование, бројот на корис-
ниците на паричен надоместок на 
здравственото осигуруваше, детски 
додаток и превоз 

12 Полутодишен извештај за ли-
цата што бараат запеел ув ање 
(попис на незапослени^ лица) 

13 Месечен извештај за лицата 
привремено запослени во 
странство 

14 Полугодишен извештај за ли-
цата привремено запослени во 
странство 

Број на лицата што бараат зало-
ж у в а њ е според степенот на струч-
ното образование, некои занимања, 
полот, староста, должината на че-
кањето на заложување, работниот 
стаж, бројот на корисниците на па-
ричниот надоместок и здравствено-
то осигурување според траењето на 
користењето; број на инвалидните 
лица што бараат запослув-аше; број 
на стручно оспособените и преква-
лификуваните преку заводот за за-
ложување 
Број на барањата и потврдите за 
привремено запомнување во стран-
ство според степенот на стручното 
образование на работниците; број 
на понудите и број на работниците 
што ги бараат странски работодав-
ци; број на заложените во странст-
во според државите 
Број на заложените во странство 
преку заводите за запослување спо-
ред државите, занимањата и дејно-
стите 

Општински за-
води за запос-
лување 

Општински за-
води за запос-
лување 

Општински за-
води за залос-
лување 

15 Полугодишен извештај за Број на заложените според степенот Сите работни 
странските државјани 
лени во Југославија 

запос-

16 Истражувања за 
на заложувањето 
стручни кадри 

проблемите 
на младите 

на стручното образование, дејности- организации, 
те и државјанството државни органи 

vi' приватни ра-
ботодавци 

Општи прашања на заложувањето Работни и дру-
и потреби од стручни кадри; однос ги организации 
на работните организации, опште- и државни ор-
ствено-политичките организации и гани според 
органи, јавното мислење спрема за- мостра. Поедин-
послувањето На млади стручни кад- ци според мос-
ри; проблеми на запеелените млади тра 
стручни кадри; фактични можности 
за заложување на млади стручни 

кадри 

5 6 
Служба за заложување 

Служба за об- Печатење об-
работка' на ре- р^сци; обработ-
публички таб-
лограми и пуб-
ликување пода-
тоци 

7 а 9 10 

ка на општин-
ски сумари 

Служба за заложување 
Служба з>а об-
работка на ре-
публички сума-
ри и публику-
вање податоци 

Печатење об-
расци; обработ-
ка на општин-
ски сумарл 

- х х 20. МЕС. 

Служба за заложување 
Служба за об- Печатење об-
работка на ре- ра сци; обрз^от-
публички сума- ка нг општи н-
ри и публику- ски сума ри 
^ање податоци 

Служба за заложување 
Служба за об- ' Печатење об-
работка на ре- ресци; обработ-
пуб лички сума- ка на општим-
ри и публику- ски су мар r/i 
вање податоци 

Служба за заложување 
Служба за об- Печатење об-
работка на ре- расци; обр 'бот-
публичхи сума- ка на општин-
ри и публику- ски сумари 
вање податоци 

Служба за заложување 
Служба за об- Обработка на 
работеа на ре- п р а ш а л н и к и 
публички сума- сумари — ре-
ри и публику- лублински заво-
вање податоци ди 

11 

547 

х х 30.07 
31.01 

149 

- х х 20. МЕС. 222 

х х 30.07 
31.01 

х х 30.07 
31.01 

46 

31 

х х рокот не е 154 
одреден 



17 Анкета за актуелните пробле-
ми од областа на трудот 

Содржината ќе биде утврдена во 
1968 године во спогодба со заинте-
ресираните органи и организации 

18 Годишен извештај за капаци- Можност за упис на младината во Училишта од II 
тети те на училиштата од II и училишта од II и III степен. Назив и III степен 
III степен и адреса на ^училиштето-факулте-

тот, број на учениците-студентите 
што ќе бидат примени во први од-
деленија — години, по отсеци и сл. 
рок за поднесување пријава за упис. 
и услови на приемот на кандида-
тите 

_ 5 6 , 
Статистички органи 

Печатење об- Собирање 
расци, трошоци 
на инструкта-
жата и анкета-
рите, обработка 
на прашалници 

Слу неба за за послушање 
Служба за об- Печатење об-
работка на ре- расци, обработ-
публички прег- ка на општин-
леди и публи- еки сумари 
кување подато-
ци 

7 8 9 10 11 

10 

х х до крајот 
на февруари 

41 

СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ БИЛАНСИ 
3 4 ^ 5 7 8 9 10 11 

Истражувања од интерес за џе-
лата земја 

1 Податоци за промените — рас- Расчленување на примањата и из- Филијали на 
членувањето на прометот по давањата по сметките, групациите. СОК 
жиро-сметките на работните гранките и областите (стопански ор-
организации (Р-1) 07 мес.; три- ганизации, установи, други органи-
месечни 05,04, 05.07, 05.10 1968 зации, органи на управата и опште-
и 05.01 1969 ствени организации) 

2 Утврдување на вкупниот при- Распределба на вкупниот приход и Стопански. ор~ 
ход и распределба на дохоиот доход, податоци за остварените и ис- гаиизации и у-
(периодична пресметка за 1968 платените лични доходи, број на за- станови 
— ППБ-1) I * тримесечје 30.04 послените, одбрани книговодствени 
полугодишна 20.07, деветме- Податоци по подгругтите, групите, 

гранките и областите 

СОК 
Контрола и об- Собирање, под-
работка на су- топување на 
мари, директне- обработка, обра-
ни и методоло- работка на пра-
шки работи, пе- шалнмци, печа-
чатење обрасци тење обрасци, 

трошоци за ин-
структажа и 
обработка 

СОК 
Контрола И Об- собирање, под-

г* ' готвување на об-
р а о о т к а на с у - работна, обработ-
мари, директив- ка на прашални-
ни И методоло- ЦИ* инструктажд 

х х 15. МЕС. 
25.04 
25.07 
25.10 
25.01 

х х 31.08 
31.11 

2 900 

8 346 

сечна 20.10 

3 Пресметка на данокот«на про-
мет (периодична пресметка за 
1963 година — ППБ-ПП) полу-
годишна 20.07, деветмесечна 
20.10 

шки работи и обработка 

СОК 
Податоци за пресметаниот сојузен. Стопански орга-
републички и општински данок на низации 
промет според тарифните броеви од 
Тарифата на данокот на промет 

Контрола и об-
работка на су-
мари, директи-
вни и методо-
лошки работи 

Собирање, под-
готвување на об-
работка, печате-
ње обрасци, тро-
шоци за инструк-
тажа и обработка 

X X 15.09 
15.12 

176 

СОК 
4 Утврдување на вкупниот при- Утврдување и распределба на вкуп- Стопански ор- Контрола и об- собирање, под- х х х 20:03 готвувзрБб Hci поа-

ход и распределба на доходот ниот приход и доход, остварени и ганизации и у- работеа на су- шалници, печате-
(завршна сметка за 1967 годи- исплатени лични доходи, број гњ станови 
на ЗС-1) — годишна 15.02 

5 249 

запослените и билансни податок 
по гранките, групите, под гру пите 
областите 

мари, дирехти- ње обрасци, тро-
ВНИ И метод0- шоци за инструк-
лошки работи т а ж а и о б Р а б о т к а 

а> зѕ 

W хз о 

8 -

м Cd 
м 
W 
и 
а 
о 
н 
в > 

6 
в 
Ѕ 

3 
и 

•е-

3 оз 

со 
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5 7 8 9 10 11 

5 Конечна пресметка на данокот Податоци за пресметаниот сојузен. Стопански ср-
на промет (завршна сметка за републички и општински данок на ганизации 
1967 година — ЗС-6) — годи- промет по тарифните броеви. Тари-
шна 15.02 фи на данокот на промет 

6 Комплексен годишен извештај Вредност на основните средства и Стопански ор-
на стопанските организации на основните средства во изградба, ганизации 
(КГИ-01) вредност на производството, мате-

ријални трошоци, амортизација, ли-
чни доходи на акумулациите и фон-
дови (Принцип на „чиста" гранка и 
териториј ален) 

7 Комплексен годишен извешта! Вредност на основните средства и Работни орга-
на стопанските организации од на основните средства вр изградба, низации од не-
нестопански дејности (КГИ-02) Приходи и расходи на текуштото стопански деј-

работен>е. Потрошувачка на мате- ности и органи 
риј алии добра. Издатоци за услу- на управата 
ги 

8 Годишна пресметка на дохо-* Вредност на производството, мате- Општински ко-

амортизација, доход формираат за 
таа цел 

дот од приватниот сектор на РИЈ алии трошоци во натура и пари, мисии, што се 
стопанството: * 
— земјоделството 
— градежништвото 
— сообраќајот 
— трговијата и угостителството 
— занаетчиството 

9 Годишен извештај за средства- Површина, население, запослени и Општини за 
та и фондовите на општините лични доходи, доход според деј но- приходите и р а -
(Фин-50) 

10 Текушта пресметка на општес-
твениот производ и народниот 
доход според текуштите и пос-
тојаните цени. Распределба на 
општествениот производ спо-
ред категориите на крајната 
наменска употреба 

стите и секторите, буџетски приходи сходите на бу 
и расходи, основни средства, прихо- џетот, други 
ди и расходи на општествените слу-
жби и фондовите 

Според секторите на сопственост 
СР, гранките и областите: вредност 
на производството, општествен про-
извод, национален доход и негови 

елементи. Распределба на општестве-
ниот производ со билансите: за лич-
ната потрошувачка, општата потро-
шувачка и инвестициите 

Од статистич-
ката документа-
ција на' СЗС и 
други установи 
(види ги пред-
ните 1ч>чки 1, 2 
и а> 

сок 
Контрола и об- Собирање, под- - х х 10.05 
работка на су- топување на о-
мари, директна бработка, оора-
вни и методо- ботка на пра-
лошки работи шалници, тро-

шоци за ин-
стр уктаж а и о-
бработка 

Статистички органи 
Печатење ин- Собирање, кон- х х х 20,06 
етрументи (ос- трола и ши-
вен СР Слове- фриѕрање 
нија и Македо- -
нија) целокуп-
на обработка 

482 

2 025 

х XX 01.10 

х х х 20.06 

Статистички органи 
Печатење ин- Собирање, кон-
струменти (ос- трола, шифри -
вен СР Слове- рање и обра-
нија и Македо- ботка на пода-
ни ја) обработка тоци 
на сумари 

Статистички органи 
Упатства и дел Собирање, . об-
од печатење об- работеа за ре-
расци и обра- публика и оп-
ботка на су мари штима 

Статистички органи 
Упатства, обра- Собирање и '>о- х х х 01.11 
ботни табели работка 

749 

567 

179 

податоци РЗС 
од постојните 
служби 

Статистички органи 
Пресметка за Пресметка врз 
СФРЈ база на КГИ-01 

и доход на сто-
панскиот сектор 
за репуб. и 
општ. (без рас-
пределба) 

х х 20.06 
01.12 

350 



7 8 9 10 

11 Општествени сметки на репуб-
ликите и општините 

15 Општествена сметка на Југо-
славија 

2. 

6. 

8. 

12 Анкета за актуелните општес-
твено-економски проблеми 

13 Анкета, за актуелните опште-
ствено-економски проблеми 

Истражувања од интерес за фе-
дерацијата 

14 Статистика на меѓугранските 
односи (input-output анали-
зи) —г изработка на табели за 
1966 година 

1. Сметка на средствата на стопан-
ските дејности 
Сметка на општествените сред-
ства (распределба на акумулаци-
јата) 
Извршување на буџетот 
Сметка на кестопанеките дејно-
сти 
С?д-т?:а на средствата на населе-
нието 
L" мет ка на ин в естициите 
Сметка на односите со други ОПЗ 
и општествените фондови 
Збирна сметка на формирањето 
и распределбата на сред. на под-
ред тето на СР. односно општина-
та. Кон секоја сметка се додаваат 
придружувани аналитички та-
бели 

Содржината ќе биде утврдена во 
1958 година во спогодба со заинте-
ресираните органи и организации 

Содржината ќе биде утврдена во 
19Ѕ8 година во спогодба со заинте-
ресираните органи и организации 

Од ста ти етни-
чката докумен-
тација на СЗС 
(основа се пред-
ните точки 1, 2 
3 и 4) и евиден-
цијата на други 
установи 

Конструкција на input-output табе-
ли (98 сектори), пресметување на 
инверзиите 'матрици — техничките 
коефициенти, со кои се прикажу-
ваат директните и индиректните 
потреби од репро-ма тери јал 

1. Сметка на производните дејности 
2. Сметка на паричните примања и 

издавања на населението 
3. Сметка на паричните примања и 
издавања од нестопански дејности 
4. Сметка на .личната и општата по-

трошувачка 
5. Сметка на инвестициите 
6. Сметка на односите со странство. 

Со придружните аналитички та-
бели кон секоја сметка 

Од статистичка-
та документа-
ција на СЗС и 
други установи 
(види ги прет-
ходните точки 
1, 2 и 3) 
Од статистич-
ката документа-
ција на СЗС и 
други установи 
(основа се пред-
ните точки 1, 2, 
3 и 8) 

Статистички органи 
Изработка на Пресметка за 
методолошки о- подрачјата на 
снови републиките и 

некои општини 

- х х 1968 

11 

141 

Статистички органи 
Печатење обра- Собирање 
сци, трошоци за 
инструктажа и 
анкетари, обра-
ботка на пра-
шалник* 

Статистички органи 
Печатење обра- Собирање 
сци, трошоци за 
инструктажа и 
анкетари, обра-
ботка на пра-
шалници 

С З С 
Пресметка и об- — 
работна за 
СФРЈ 

250 

250 

х 31.12 276 

Пресметки 
СФРЈ 

СЗС 
за - х 31.12 331 



16 Преглед на краткорочните сто- Движење на производството и за- Од статистич-
а р с к и движења лихите, запосленог, промет на сто- ка документа-

ки и патници, движење на цените, ција на СЗС, 
финансиски движења, инвестицио-
ни фондови, примања и издавања на 
населението, потрошувачки креди-
ти и штедни влогови 

с з с 
Процена и об-
работка за 
СФРЈ- и СР 

7 8 9 10 

- х х до 17 во 
нес. 

11 

Народната бан-
ка, СОК и За-
водот за запос-
лување 

СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И ЗАНАЕТЧИСТВОТО 
Истражувања од интерес за це-

лата земја 
1 Месечен извештај на индус-

тријата (Инд-1) 
Производство, реализација и зали-
х и на производи; потрошок на елек-
троенергија, гориво и суровини; 
вкупен број на запослениот персо-
нал; проблематика 

Индустриски 
претпријатија и 
други организа-
ции и органи 
што имаа-? ин-
дустриски по-
гони 

Обработка на 
републички су-
мари 

Собирање, под-
готвување на 
обработка, об-
работка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци 

х х х 13. МЕО. 2 265 

2 Годишен извештај на индус- Производство, реализација и зали- Индустриски Дел од обра бот- Собирање, кон- х х х 10.06 
триј ата (Инд-21) 

585 
хи на производи според деталната претпријатија и 
номенклатура; податоци за силата други органи-
не енергетските уреди и нивното зации и органи 
користење; пресметка на работниот што имаат ин-
ефект; дополнителни информации дустриски пого-

ни 

3 Месечен извештај за билансот Испорака на електроенергија за од- Претпријатија 
на електроенергијата (Инд-4) дел ни категории потрошувачи спо- за пренос и ди-

ред количината и вредноста и по- стрибуција на 
трошок на одделни претпријатија електроенерги-

ја и претприја-
тија на елек-
тромета лурги ј а 
и електрохемија 

ка на прашал-
ници, обработка 
на републички 
сумари 

Обработка на 
прашалници. 
печатење обра-
сци 

трола, подготов-
ка на обработ-
ка. дел од об-
работка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци и 
упатства 
Собирање, под-
готовка на об-
работка 

- х х 25.04 34 
и дел од 
средства-
та на За-
едн. на 
југ. елек-
тростоп. 
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4 Годишен извештај 
те во рударството 

за ефекти-

5 Годишен извештај за влија-
нието на новите индустриски 
објекти врз производството 

Производство, број на работниците 
и часови работа со пресметка на ра-
ботните ефекти; основни податоци 
за рудничката механизација; испо-
раки на јаглен 
Производство, потрошок на основни 
суровини, запослен персонал, основ-
ни средства на новите објекти 

Рудници на јаг-
лен. железо, о-
боени метали и 
неметали 

Индустриски 
претпријатија 
што пуштиле во 
работа нови по-
гони и нови 
претпријатија 

Сите фази 

Сите фази 

х х х 25.03 

- х х 30.04 55 

Ш •о о 
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6 Годишен извештај на општес- Производство, реализација, залихи Општествени Обработка на Печатење 
твените занаетчиски 
зации (Зан-2) 

органи- на производи. градежни работи, ус- занаетчиски ор-
луги, потрошок на гориво, сурови-' ганизации 
ни и материјали; силе на енергет-
ски уреди и нивно користење . 

пра шал ници 

индустриските про-
7 Анкета за структурата на вред- Податоци за вредноста на производ-

ството, материјалните трошоци, а-
мортизацијата, личните доходи и а-
кумул аци јата и за фондовите за о-
колу ЗОО групи индустриски произ-
води 

носта на 
изводи 

Индустриски 
и занаетчиски 
претпријатија и 
индустриски по-
гони 

Печатење обра-
сци и упатства 
и дел од обра-
ботка 

са-
ра сци и упат-
ства. Собирач,о, 
контрола, ис-
правки на трз-
шки и подго-
товка на обра-
ботка 

Подготовка, со-
бирање, контро-
ла и исправање, 
дел од обработ-
ка 

х XX 20.09 

11 

432 

- х х 23.11 575 

8 Испитување на кооперацијата Одлука за содржината и можности- Индустриски Печатење обра- Собирање и об- - х х т-
и интеграцијата во индустри- те за спроведување на ова истражу- претпријатија сци и упатства работеа 
јата вање ќе може да се донесе врз ос- и обработка 

нова на резултатите на пробните републички су-
испитувања во септември 1967 мари 

9 Анкета за продуктивноста и Податоци за основните машини, ра- Организации Сите фази — - x x l O . l Z 
капацитетите на индустријата според от на работниците по пого- што имаат пого-
на градежен материјал ните и производството ни за производ-

ство на граде-
жен материјал 

113 

29 

10 Пробно испитување за попис Испитување на употреблив ост а на Администрација Подготовка, пе-
на приватното занаетчиство општинските евиденции за бројот ни на околу 10 из- патење, оора-

приватните занаетчиски дуќани, орани о п ш т и - ботка 
нивната дејност, даночното оптова- ски собранија 
рување, потрошувачката на елек-
троенергија 

Истражувам од интерес за фе-
дерацијата 

11 Месечен извештај за однапред Состојба на порачките за домашниот ЗОО избрани и£т- Сите фази 
договорените испораки пазар и за извоз, со поделба спо- дустриски прет-

ред роковите за втасаност на пепо- прифатија 
раката 

ЗЕМЈОДЕЛСКА СТАТИСТИКА 
Истражувања од интерес за це* 

лата земја 
1 Извештај за текот на есеи- Посеани површини под есенски по- општествени 

ската сеидба — состојба на 31 севи до 31.10 
октомври (ПО-21-1 а, б) 

земл оде леки 
стопанства, 
проценители 
и општини 

Трошоци на 
проценители и 
обработка на су-
мари 

Собирање и да-
вање забелеш-
ки на нацрт 

х х 1969 56 

Печатење • об-
расци, собира-
ње, обработка 
на пр аш ал ници 

- х х 25, МЕС. 75 

- х х 19.11 325 
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2 Извештај за посеаните повр-
шини во есенската сеидба, 
вкупно и во кооперација — 
состојба на 15 декември (ПО-21а 
и б) 

Посеани површини под посеви. Про- Општествени 
ширување на земјишниот фонд не земјоделски 
општествените стопанства. Обем не стопанства, 
извршените работи во кооперација, проценители 
Снабдување на кооперантите со ре- и општини 
продукционен материјал. Потро-
шувачка и залихи на вештачко ѓуб-
ре на општествените стопанства 

3 Извештај за текот на пролет- Посеани површини со поважни про-
наоѓа сеидба — состојба, на 10 летни посеви до 10.05 
мај (ПО-22-Ia и б) 

4 Извештај за површините и на-
садите на крајот на пролеаната 
сеидба — состојба на 31 мај 
(ПО-22а и б) 

Посе ани површини под посеви. Ка-
тегории на користењето на земјиш-
тето. Овошни стебла и пенушки. 
Проширување на земјишниот фонд 
на општествените стопанства. За-
куп на земја. Потрошувачка и за-
лихи на вештачко ѓубре на опште-
ствените стопанства. Прва процена 
на приносот на пченица и рано о-
вошје 

Општествени 
земјоделски 
стопанства, 
проценители 
и општини 

Општествени 
земјоделски 
стопанства, 
проценители 
и општини 

5 Извештај за површините и на- Постани површини под посеви во Општествени 
садите на крајот на пролетна- кооперација. Обем на извршените земјоделски 
та сеидба во кооперација — работи во кооперација. Снабдување стопанства 
состојба на 25 јуни (ПО-22ц) на кооперантите со репродукционен 

материјал 

6 Извештај за очекуваните при- Очекувани приноси не пченица и Општествени 
носи на рани посеви и овошје други стрни жита и рано овошје земјоделски 
— состојба на 20 јуни (ПО-31а стопанства, 
и б) проценители 

и општини 

7 Извештај за остварените при- Остварени приноси на пченица, Општествени 
носи на рани посеви и рано други стрни жита и рацо овошје, земјоделски 
овошје — состојба на 15 август Прва прогноза на очекуваните при- стопанства, 
(ПО-32а и б) носи на поважните доцни посеви, проценители 

овошје и грозје. Производство на и општини 
семенска пченица. Остварени при-
носи на пченица и други стрпи жи-
та во кооперација 

8 Извештај за очекуваните^ при- Очекувани приноси на Поважни Општествени 
носи на доцни посеви, овошје доцни посеви, овошје, и лозја земјоделски 
и лозја — состојба на 30 сеп- стопанства, 
тември (ПО-33-Ia и б) проценители 

и општини 

5 • 6 7 8 9 10 

Трошоци на Печатење об- х х х 10.01 
проценители расци,, собира-
и обработка на ње, обработка 
сумари на ирашалници 

11 

41 

Трошоци на Печатење об-
проценители расци, собира-
и обработка на ње, обработка 
сумари на -пра шал ници 

х х 28.05 739 

Трошоци на Печатење об- х 
проценители расци, собира-
и обработка на ње, обработка 
сумари на прашалници 

х х 15.06 132 

Обработка на Печатење об- х х х 26.07 
сумари расци, собира-

ње, обработка 
на прашалници 

146 

Трошоци »а Печатење об-
проценители расци, ,собира-
и обработка на ње, обработка 
сумари на прашалници 

х х . х 05.07 194 

Трошоци на Печатење об- х х х 01.09 
проценители ра сци, собира-
и обработка на ње, обработка 
сумари на прашалници 

440 

Трошоци на 
проценители и 
обработка на 
сумари 

Печатење об- х х х 20.10 
расци, собира-
ње, обработка 
на прашалник! 

339 



9 Извештај за остварените при- Остварени приноси на доцни посеви, Општествени 
носи на доцни посеви, овошје доцно овошје и лозја. Домашна пре- земјоделски 

ре ботка на овошје и грозје. Произ- стопанства, 
водство на репродукционен матери- проценители 
јал. Остварени приноси на доцни и општини 
посеви во кооперација 

и лозја — состојба на 10 ноем-
ври (ПО-33>а и б) 

10 Извештај за остварените при-
носи на јужно овошје — сос-
тојба на 15 јануари (ПО-34а 
и б) 

Остварени приноси на јужно овр- Општествени 
шје. Домашна преработка на мас- земјоделски 
лин ки и смокви стопанства, 

проценители 
и општини 

6 7 8 9 10 

Трошоци на 
проценители 
и обработка на 
сумари 

Трошоци на 
проценители 
и обработка на 
сумари« 

х х 26.11 Печатење об- х 
расци, собира-
ње, обработка 
на прашалници 

Печатење об- х х х 10.02 
расци, собира-
ње, обработка 
на прашалници 

11 

676 
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11 Годишен извештај за хидротех-
ничките мелиорации и водо-
стопанските објекти (ПО-41) 

12 Извештај за наводнување 
(ПО-42) 

13 Анкета за бројот на добитокот 
— состојба на 15 јануари 
(ПО-51-2) 

Запослен персонал. Одбрана од по-
плави. Поплавени површини и об-
јекти. Регулација на реки. Одвод-
нување. Надоместоци за услужни 
водостопански дејности. Машини и 
потрошок на енергија. Вредност на 
водостопанските објекти. Извори на 
финансирање 
Објекти и уреди за наводнување. 
Начин на земање вода. Наводнува-
ни површини. Остварени приноси на 
наводнувани површини на опште-
ствените стопанства 
Бројна состојба и обрт (биланс) на 
говедата, свињите и овците. Број на 
коњите, живината и кошниците на 
пчели. Потрошувачка на вештачки 
ѓубриња 

Водостопански 
организации и 
општествени 
земјоделски 
стопанства 

Водостопански 
општествени 
стопанства, 
проценители и 
општини 
Избрани инди-
видуални сто-
панства 

15 Кварта лен извештај за бројот Број и промет на овињј* по катего-
на свињите и за организирано-
то гоење на добиток на опште-
ствените стопанства и во коо-
перација (ПО-54) 

рии и намена на одгледувањето. 
Број на главите во гоење на крајот 
и почетокот на кварталом Испора-
ка во текот на кварталом Прогноза 
на испораката за наредниот квар-
тал 

Обработка на 
сумари 

Обработка на 
сумари 

14 Годишен извештај за сточар- Број на добитокот по категории на Општествени 
ството9) (ПО-51-2а) за ошптес- живината и кошниците на пчели, земјоделски 
твените земјоделски стопанства Биланс (обрт) на добитокот. Доби- стопанства, гои-

точно производство и биланс нз лишта, трговски 
млекото. Податоци за бројот на до- и индивидуал-
битокот за IV квартал rin претприја-

тија и кланици, 
економии на 
ЈНА и СЕР 

•) Во овој извештај се вклучуваат и податоци за IV квартал на службата под број 

Општествени 
земјоделски 
стопанства, 
гоилишта, тр-
говски и инду-
стриски прет-

пријатија и кла 
ници, економии 
на ЈНА и СВР 
13. 

Печатење обра-
сци и обработ-
ка на сума ри 

Печатење об- - х х 30.04 
расци, собира-
ње, обработка 
на прашал ници 

49 

Печатење обра-
сци, трошоци 
за инструктажа 
и анкетари, об-
работка на су-
мари 
Печатење обра-
сци 

Печатење об-
расци, собира-
ње, обработка 
на прашалници 

Собирање и об-
работка на пра-
ша лници 

Собирање, об-
работка на поа-
ѓаа лници 

Собирање, 
р^ботка на 
мари 

- х х 30.04 

- х х 05.03 

х XX 07.02 

об-
су-

х х 07.05 
07.08 
07.11 
07.02 

55 
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16 Кварталне анкета за производ- Број на свињите по старосни групи Избрани инди-
ското на свињи на индивиду- и намена и промет на свињи во "те- видуални сто-

. алните стопанства (ПО-56-2) кот на кварталот. Кусорочни прог- панства 
нози за производство на свињи 

17 Квартален извештај за коле- Број заклани глави по видови и ка- Сите јавни кла-
вчето на добиток на кланици тегории, тежина на жив и заклан ници 
(ПО-52) добиток. Рандман за месо 

18 Годишен извештај за закланиот Број заклани глави по видови до- Општински со-
добиток во приватни месарни-
ци (ПО-52-1) 

биток бранија и вете-
ринарни стани-
ци 

19 Годишен извештај на ветери- Ветеринарен персонал и ветеринар- Републички уп-
о р н а т а служба (Вет-1) ни објекти рави за ветери-

нарство 

Печатење обра-
сци, трошоци 
за инструктажа 
и анкетари и 
обработка на 
сумари 
Обработка на 
сумари 

Обработка на 
сумари 

Обработка на 
сумари 

20 Месечен извештај за морското Лов на риби по видови 
рибарство (ПО-61а) 

Рибарски зад- Обработка на 
руги, пр етири- сумари 
јатија и оп-
штински собра-
нија 

21 Годишен извештај на рибар-
ските претпријатија и задруги 
на море (ПО-61С) 

22 Годишен извештај за слатхо-
водното рибарство (ПО-62) 

Обработка на 
сумари 

Обработка на 
сумари 

Истражувања од интерес за феде-
рацијата 

23 Годишен извештај за ловот на 
риба на Дунав (ПО-62а) 

Истражувања од инетерес за це-
лата земја 

24 Годишен дополнителен извеш-
тај на општествените земјодел-
ски стопанства (ПО-71) 

Собирање, под-
готовка на об-
работка и обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

Печатење об-
расци и упат-
ства, собирање 
и обработеа на 
прашал ници 
Печатење об-
расци и обра-
ботка 

Запослен персонал, рибари и плов- Рибарски прег-
ли средства пријатија и за-

други 

Запослен персонал. Рибници па кра- Рибарски зад-
пови и пастрмки. Производство на руги и прет-
конзумна риба и распределба. Пот- пријатија, ус-
рошок на храна и ѓубриња. Лов на танови што се 
риби, распределба и преработка на занимаваат со 
уловените риби лов на риби и 

општински со-
бранија 

Лов на риба по видови, годишно и Рибарски зад- Печатење обре-
ло квартали. Лов на риби по квар- руги и претпри- сци и упатства 
тали според начинот на ловот. Ри- јатија и оп- и обработка на 
бодовни алати штински собра- сумари 

нија 

Запослен персонал. Биланс на пче- Општествени Обработка на 
ницата и пченката> Механизација, земјоделски сумари 
Репродукциона потрошувачка. Број стопанства 
и снабдување на кооперантите 

х х 05.03 
18.05 
18.08 
18.11 

х х х 18.02 
18.05 
18.08 
18.11 

х х х 25.02 

Преземање по- -
датоци 

Печатење об- х 
ра сци, собирање 
и обработка на 
пра шал ници 

Печатење об- х 
расци, собирање 
и обработка нч 
пр аш ал ници 
Печатење об-
расци и упат-
ства,« собирање 
и обработка на 
праша лници 

х х 25.04 

х х 15.02 
30.06 

х х 15.03 

х х х 25.04 

Собирање и об-
работка на пра-
ш а л н и к 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
пр аш алинци 

х х х 25.04 

х х х 20.04 

11 

423 

175 

12 

78 

34 

56 

13 

264 
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25 Анкета за индивидуалните 
земјоделски стопанства (соби-
рање месечно, обработка го-
дишно) (ПО-91) 

26 Пробно испитување на органи-
зацијата на пописот на земјо-
делството во 1969 година 

27 Анкета за запеел епос та и за 
пот рош сик от на работа на ин-
дивидуалните стопанства 

Истражувања од интерес за це-
лата земја 

1 Годишен извештај за промени-
те во шумскиот фонд (Шум-13) 

2 Годишен извештај за искорис-
тувањето на шуми: 
а) општествени шуми (Шум-21) 
б) шуми во сопственост 

(Шум-23) 
3 Месечен извештај за производ-

ството и продажбата на шум-
ски сортимент (Шум-22) 

4 Петгодишен извештај за поди-
гањето и одгледувањето на шуми: 
а) општествени шуми (Шум-41) 
б) плантажи на тополи 

(Шум-42) 
в) шуми во сопственост 

(Шум-43) 
5 Извештај иа шумарската орга-

низација за средствата две-
годишно (Шум-61) 

а 4 
Општи податоци за стопанството. Избрани инди-
Доход, парични примања и издава- виду ал ни сто-
ица. Потрошувачка на • прехранбе- панства 
ни продукти. Биланси на пченицата 
и пченката. 

Проверка на о р г а н и з а ц и ј а т а н а до-* Избрани инди-
писот на земјоделството во 1969, во- видуални cto-
споставање органи за спроведување панства 
на пописот, избор на извршители на 
пописот и контрола на нивната ра-
бота 
Снимање на штрошокот на работа 
по видот на индивидуални земјо-
делски стопанства по пат на днев-
ник за работа 

7 8 9 10 
Печатење годи-
шни прегледи, 
обработка, тро-
шоци за 68 ан-
кетари, трошо-
ци за награди 
на домаќинства 
и околу замена 
на домаќинства 
Печатење обра-
сци, трошоци на 
инструкторите, 
анкетарите и 
обработка 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници и 
трошоци за ан-
кетари 

.Собирање и Об-
работка на пра-
шалник 

Собирање и об-
работка на пра-
шалник 

х х 25.06 
11 

1716 

Избрани инди- Печатење обра-
видуалии сто- сци, трошоци 
панства на инструкто-

рите, анкетари-
те и обработка 

СТАТИСТИКА НА ШУМАРСТВОТО 

Промени во површините на гговаж- Шумарски и Обарботка на Печатење об- х 
ките типови шуми, според главните други организа- судари расци, собирање 
причини на промените: копачење, ции и собранија и обработка на 
цджар и пошумување на општини прашалник 

Сеча на дрво по основни биолошки 
типови и економски категории на 
ш у м , според начинот на сената и 
извршителите на сените. Спореди 
шумски производи 
Производство, продажба залихи 
на шумски сортимента од опште-
ствени т/Јуми и бруто посечена дрвна 
маоа во општествените шуми. За-
послена работна сила во производ-
ството на сортимента 

Структурата на вештачки пошуме-
ни површини и структурата не ви-
довите дрва употребени во по-
шумувањето. Основни видови Иа 
нега и мелиорација на шуми. По-
вршини на плантажи®* насади 

Шумарски и 
други организа-
ции и собранија 
на општини 

Шумарски и 
други органи-
зации што се 
занимаваат со 
производство на 
шумски сорти-
мента 
Шумарски и 
други организа-
ции и собрани-
ја на општини 

Градежни објекти во шумарството Шумарски и 
според намената »а употребата. Со- други стопански 
обраќајни и транспортни објекти, организации и 
превозни средства и механизација собранија на 
на шумарските организации општини 

Обработка на 
сумари 

Обработка на 
сумари 

Печатење обра-
сци и обработ-
ка на сумари 

Печатење обра-
сци и обработ-
ка на сумари 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

Собирање и об-
работка на пра-
шал ници 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х 20.10 

х 1969 

1557 

380 

Печатење об- х 
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 31.03 

X х 10.04 

х X х 25. МЕС. 

159 

172 

286 

х х 25.03 
25.09 

х х х 15.04 

172 

31 
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6 Годишен извештај за штетите Површина на шуми и оштетена др- Шумарски ор-
вс шуми (Шум-51) 

7 Годишен извештај за ловното 
стопанство (Лов-11) 

8 Годишен извештај за заштита-
та на земјишта од ерозија 
(Ер-11) 

9 Коефициент за претворање на 
мерите во шумарството 

Истражувања- од интерес за це-
лата земја 

1 Месечен извештај за дејноста 
на градежните претпријатија и 
режиските групи (Граѓ-21) 

2 Годишен извештај за градежен 
објект (Граѓ-11) 
а) за изведувачи од општестве-

ниот сектор 
б) за изградба во режија на 

приватни лица 

виа маса на л ПСЈ ари и иглолионици ганизации и со-
нора ди пожар, ветроломи и &етроиз- бранија на сли-
вали и зарези од животинско — и штини 
растително потекло. Вредност на 
причинетата штета 

Бројна состојба и отстрел на дивеч. Ловечки и шу-
Ловечки згради и објекти. Површи- марски орг али-
на на ловишта и ловци задин 

Печатење об- Печатење об-
расци и обра- расци, собирање 
ботка на сума- и обработка на 

х XX 20.03 

Површина не еродирано земјиште, 
техничко-биолошки работи во сли-
вот на порои и работи во коритото 
на порои. Градежни објекти, меха-
низација и запослен персонал 
Анализа на податоците зе претво-
рање на просторните во кубни мет-
ри дрва и претворање на дрвна ма-
са на изработени сортимента во 
дрвна меса на обло дрво 

Секција за заш-
тита на земји-
ште од ерозија 

ри 

Обработка на 
сумари 

Обработка на 
сумари 

ГРАДЕЖНО-КОМУНАЛНА СТАТИСТИКА 

Број на работниците на градење, 
извршени часови работници, вкупна 
вредност на извршените и догово-
рените работи, вредност на изврше-
ните договорени работи на станбе-
ни згради и проблематика на прет-
пријатијата 

Локација не објект, големина на 
објект, вредност на извршените ра-
боти, квалитет на зграда, број и по-
вршине на становите во изградба к 
завршените станови, вид не стан за 
завршените станови 

Градежни прет-
пријатија и ре-
жиски групи 

Обработка 
судари 

а) градежни 
претприја-
тија и режи-
ски групи 

б) општини 

Обработка на 
прашалници, 
печатење обра-
сци 

3 Годишен извештај за потрошу- Вредност и количина на потроше- Градежни прет- Обработка на 
вачката на градежен матери- ниот градежен и погонски матери- пријатија и по- сумари 
јел (Граѓ-13) јал, количини на залихи големи режи-

ски групи 
4 Годишен извештај за дејноста Вредност на работите на проектите Проектантски 

на проектантските организации и договорени проекти по видовите организации и 
и бира (Граѓ-16) проекти. Број на работниците ла проектантски 

проектирање и нивни часови бира при други 
организации 

Обработка на 
сумари 

прашалници 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 
Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
ftp аш ал ници 

Анализа на ко-
ефициентот за 
СФРЈ и СР 

х х х 10.09 

х х х 31.05 

х х 31.10 

107 

67 

Собирање, под-
готвување на 
обработка, об-
работка на пра-
шалник и пе-
гадтење обрасци 

Собирање, ре-
визија и ши-
фрирање на 
прашалник, 
трошоци на ан-
кетари 

Собирање, обра-
ботка на пра-
шал ници, печа-
тење обрасци 

xt0) х :: 31. МЕС. 605 

х х х 15.05 1906 

- х х 25.05 

Собирање, об- х10)х х 20.04 
работка на пра-
шал ници, печа-
тење обрасци 

170 

57 

*) Извештај за претпријатија со седиште на определена општина без оглед каде се врши дејноста. 
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5 Тримесечен извештај за гр?-
дежнатз дејност и станбената 
изградба од општествениот 
сектор, по општини (Граѓ-31) 

6 Тримесечни извештај за рабо-
тите во странство (Граѓ-ЗЗ) 

Вредност на извршените работи по Градежни прет-
видозите на градење и со поделба прифатија и ре-
на стопански, нестолански објекти и жиски групи 
станбени згради. Број и површина 
на завршените станови, становите 
во изградба и становите за пазаре 

Вредност на извршените и догово- Претпријатија 
раните работи по видови ^на град- што изведуваат 
ба. Запослени работници и нивни — 
часови. Квалификациона структу-
ра на работниците 

работи во стран 
ство 

Обработка 
сумари 

Обработка да 
шумари 

7 Полугодишен извештај за про- Продавца цена на 1 гп* станбена по- Градежни прег-
ласаната цена на стан (Граѓ-41) вршина на завршени станови. Кла- прифатија 

литет на зграда, квалитет на стан, 
систем на градење и ел. 

Обработка на 
п р а ш а л н и к 

Собирање, об-
работка на пра-
шалник!, печа-
тење обрасци 

Собирање, об-
работка на пра-
ша лници, печа-
тење обрасци 

Собирање, ре-
визија на пра-
шалник*, печа-
тење обрасци 

х х 17.02 
17.05 
17.08 
17.11 

x u ) х х 28.03 
28.05 
28.08 
28.11 

X12) х X 15.06 
15.12 

211 

1г) Извештај за претпријатие со седиште на определена општина. 
**) Само за општини на големи градови во ком е значителна општествената изград оа на станови. 

СТАТИСТИКА НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ 

7 8 9 10 

52 

172 

11 

од интерес за це-Истражувања 
лата земја 

1 Месечен извештај од Заедни-
цата на Југословенските желез-
ници (СЖ/М-11) 

2 Тримесечен извештај од Заед-
ницата на Југословенските же-
лезници (СЖ/Т-11) 

3 Годишен извештај од Заедница-
та на Југославенските желез-
ници' (СЖ/Г-И) 

А Годишен извештај од Заедница-
та -на Ј Ж за прометот на пат-
ници и стохи по станици 
.(СЖ/Г-12) 

Превоз на стоки во внатрешниот и Претпријатија 
меѓународниот сообраќај според на Југословен-
видот на стоките. Тарифни нето- ските железни-
-тонски километри. Превоз на пат- ци 
ници 

Работа на превозни средства, зало- Претпријатија 
елен персонал, приходи, девизно на Југословен-
работење ските железни-

ци 

Должина на пругата според видот 
на колесеците, ЖТП и СР. Превоз-
ни средства. Превоз на патници и 
стоки, работа и искористување на 
превозни средства, потрошок на го-
риво и мазиво, запослен персонал, 
приходи и несреќи 
Оштетувани патници, натоварени и 
истоварени стоки во сите станици. 
Натовар и истовар по видови стоки 
за 64 града 

Претпријатија 
на Југословен-
ските железни-
ци 

Претпријатија 
на Југословен-
ските железни-
ци 

СЗС: обработка 
на сумарИ, пе-
чатење обрасци; 
З Ј Ж : собира-
ње и обработка 
на прашалници 
СЗС: обработка 
на сумари, пе-
чатење обрасци; 
З Ј Ж : собирање 
и обработка на 
прашалници 
СЗС: обработка 
на сумари, пе-
чатење обрасци; 
З Ј Ж : собирање 
и обработка на 
прашалници 

СЗС: обработка 
на прашалници, 
печатење обра-
сци; З Ј Ж : со-
бирање на пра-
т е н и ц и 

- - х 30. МЕС. 

х х 20.03 
10.05 
10.08 
10.11 

х х 30.05 

х х х 09.05 
30.07 

15 

13 



5 Месечен извештај од поморско Превоз на патаници и стоки во виа- Поморски бро-
бродарско претпријатие трешниот и меѓународниот сообра- дарски прет-
(СП/М-11) ка ј (тони, тонски милји), запослен пријатна 

персонал 

$ Тримесечен извештај од помор-
ско брод арено претпријатие 
(СП/Т-11) 

Приходи, девизно работење. Кон из- Поморски бро-
вештајот за IV квартал се собираат дорски прет-
и податоци за годината за средства- пријатија 
та, искористувањето, превозот пз 
пазарите, погрошокот на гориво и 
сообраќајните незгоди 

Промет на патници. Натовар и исто- Лучки капета-
вар на стоки во домашни луки спо- иии 
ред видот на стоките и знамињата 
на превезуваните. Сообраќај на бро-
дови вкупно и посебно за 8 поголе-
ми луки 

Сообраќај на бродови според земји- Лучки капета-
те и знамињата. Промет на стоки иии 
според земјите, знамињата и ви-
дот. Промет на патници според зем-
јите и знамињата на превезуваните. 
Трговска морнарица 

9 Месечен извештај од речно бро- Превоз на патници. Превоз според Речни бродар-
дарско претпријатие (СР/М-11) видот на стоките во внатрешниот и ски претприја-

меѓународниот сообраќај (тони, тон- тија 
ски километри). Запослен персонал 

10 Тримесечен извештај од речно Приходи, девизно работење. Кон из- Речни бродар-
бродарско претпријатие вештајот зе IV квартал се собираат ски претприја-
(СР/Т-11) и податоци за годината за средства- тија 

та, искористувањето, потрошокот на ' 
гориво и несреќите 

7 Месечен извештај за прометот 
во лупите (СП/М-31) 

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

11 Месечен извештај за прометот Промет на пловила, патници и сто-
во речните пристаништа 
(СР/М-21) 

ки во домашни пристаништа по ка-
тегории промет — внатрешен про-
мет, извоз, увоз, транзит. На крајот 
на годината се доставуваат подато-
ци за речната трговска флота 

Капетании на 
речни приста-
ништа 

12 Месечен извештај од претпри- Авио-километри, превоз на патни- Претпријатија 
јатие за воздушен сообраќај ци, стоки и пошта во внатрешниот на воздушниот 
(СЛ/М-11) и меѓународниот сообраќај, запослен сообраќај 

персонал 

5 6 7 8 9 10 

Статистички органи 
Обработка на Собирање, об- х х х 28. МЕС. 
прашалници и р<?ботка на пра-
сумари шалници, печа-

тење обрасци 
Статистички органи 

Обработка на Собирање, об-
праша лници и да ботка на пра-
сумари шалници, печа-

тење обрасци 

х XX 20.03 
10.05 
10.08 
10.11 

Статистички органи 
Обработка на Собирање, об- х х х 28. МЕС. 
сумари работна на пра-

т е н и ц и , печа-
тење ' обрасци 

Статистички органи 
Обработка на Собирање, об- х х х 15.05 
сумари работна на пра-

ЈЈалници, печа-
тење обрасцу! 

Статистички органи 
Обработка на Собирање, оо-
прашалници и работеа на пра-
сум-ари шалници, печа-

тење обрасци 
Статистички органи 

Обработка на Собирање, об-
прашалници и работна на пра-
сумари шал ници, печа-

тење обрасци 

С З С 
Собирање, под- — 
тетовка на об-
работка и сите 
фази на обра-
ботка, печатење 
обрасци 

Статистички органи 
Обработка на Собирање, об- х х х 28. МЕС. 
прашалници, работна на пра-
сумари, печате- шалници 
ње обрасци 

х х х 28. МЕС. 

х х х 20.03 
10.05 
10.08 
10.11 

х х х 28. МЕС. 
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13 Месечен извештај за прометот Промет на домашни и странски а- Претпријатија 
на аеродромите (СВ/М-5) виони, патници, стоки и пошта. Кон за услуги на а-

извештајот за декември се собираат ерсдроми или 
податоци за годината за приходите други организа-
и девизното работење ции што екс-

плоатираат ае-
дроми 

14 Трим&сеч извештај од претпри- Приходи, девизно работење. Кон Претпријатија 
јатие за воздушен сообраќај извештајот за IV квартал се соби- на воздушниот 
(СВ/Т-8 и 11) раат и податоци за годината за сообраќај 

средствата, искористувањето, пот-
рошокот на погонско гориво и не-
среќите 

15 Годишен извештај за работата Број на авиони, летања и работана Погони на сто-
на стопанската авијација земјоделски површини и приходи ланската ави-
(СВ/Г-12) јаци ја 

16 Месечен: извештај на авто-соо- Превоз на патници и стоки според Автсѓ-сообраќ&ј-
браќајните претпријатија видот и категоријата на превозот ни претпријати-
(СА/М-11) (внатрешен превоз, извоз, увоз, ја и погони 

транзит), запослен персонал 

Статистички органи 
Обработка на Собирање пра-
прашалници и шалници 
сумари, печате-
ње обрасци 

Статистички органи 
Обработка на Собирање пра-
прашалници и шалинци 
сумари, печате-
ње обрасци 

17 Тримесечен извештај на авто-
сообраќајните пртпријатија 
(СА/Т-11) 

Приходи, девизно работење. Кон Авто-сообраќа ј-
извештајот за IV квартал се соби- ни претпријати-
раат и податоци за годината за ја и погони 
средствата, искористувањето, пот-
рошениот на погонско гориво, нес-
реќите 

18 Годишен извештај за регистри- Број на возилата со продолжена Општински ор-
раните друмски моторни возила сообраќајна дозвола; број на првпат ган на внатреш-

регистрираните возила во СФРЈ — ните работи 
сите по општини, сектори на соп-
ственост и видови на возила 

19 Статистика на сообраќајни не- Број на сообраќајни незгоди на Општински ор-
згоди (СН-1) друмови според видот, последиците, тан на внатреш-

причините, околностите (време, пат), пите работи 
како и податоци за возилата, воза-
чите, пешаците и патниците според 
пропишаниот записник за сообра-
ќа јна незгода 

х х х 25. МЕС. 

х х 20.03 
10.05 
10.08 
10.11 

Статистички органи 
Обработка на Собирање ира- - х х 20.03 
прашалници и ш алинци 
сумари, печате-
ње обрасци 

Статистички органи 
Обработка на Собирање пра- х х х 28. МЕС. 
прашалници и шалници, обра-
сумари, печате- ботка на пра-
ње обрасци шалници 

Статистички органи 
Обработка на Собирање пра- х х х 20.03 
пр аш алинци и шалници, обра- 10.05 
сумари, печате- ботка на пра- 10.08 
ње обрасци шалинци 10.11 

Секретаријат за внатрешни 
работи 

Обработка на Собирање, об- х х х 15.11 
сумари, печате- работеа на пра-
ње обрасци ш алинци 

Секретаријат за внатрешни 
работи КВ 

Собирање, об- Собирање и х XX 28.04 
работка на пра- контрола на 28.07 
шал ници, обра- прашалници 28.10 
ботка на сума- ГОД. 
ри, печатење о- 06.02 
брасци 25.03 

16 

13 

367 

103 

12 

22 



20 Годишен извештај од претпри- Приходи по извори и вредност на Претпријатија 
јатИе за патишта (СА/Г-41) извршените работи по видови (одр- за патишта прашалници. 

жуван>е, реконструкција и ново- сумари 
градба), средства, запослен персонал 

a 6 

Статистички органи 
Обработка на Собираше, пра-

7 8 9 10 

- х х 20.03 
шалници, обра-
ботка на пра-
шалник, печа-
тење обрасци 

21 Годишен извештај за авто-соо- Број на возила, превоз на патници 
браќајот за сопствени потреби и стоки, минати km на возилата 
(СА/Г-21) 

Стопански и 
други организа 
цин по изборот 
на РЗС 

22 Годишен извештај од градско 
сообраќајно претпријатие 
(СГ/М-11) 

Број на возила во градскиот сообра- Градски сообра-
ќај, по видеви, минати к т не вози- ќајни претпри-
лата, превезени патници, приходи јатија и погони 
и запослен персонал. За годината 
за средствата, искористување на 
средствата, потрошок на погонско 
гориво и несреќи 

23 Тримесечен извештај од прет- ^манипулирани стоки во тони спо- Претпријатија 
пријатне за услуги 
(ПРЛ/Т-11) 

во луки ред видот на манипулацијата и пе- за услуги во лу-
кувањето. Кон извештајот за IV ки 
квартал се собираат и податоци -а 
годината за приходите, девизното 
работење, средствата и искористу-
вањето и запослен пот персонал 

24 Тримесечен извештај од прет- Измашшулирани стоки во тони спо- Петиријатија за 
пријатне за услуги во приста- ред видот на манипулацијата и па- услуги во при-
штина и други места (ПРП/Т-11) кувањето. Кон извештајот за IV станишта и 

квартал се собираат и податоци за други места 
годината за приходите, девизното 
работење, средствата и запослениот 
персонал 

25 Месечен извештај за ПТТ про-
метот на Заедницата на ЈПТТ 
(ПТТ/М-11) 

Поштенско-телеграфски и телефон- Претпријатија 
ски промет во внатрешниот и меѓу- на Заедницата 
народниот сообраќај, запослен пер- на ЈПТТ 
сонал 

26 Годишен извештај од Заедница- ПТТ промет по републики, по ви- Претпријатија 
та на ЈПТТ (ПТТ/Г-11) дови услуги, ПТТ услуги со стран- на Заедницата 

ство, приходи и девизно работење на ЈПТТ 

Статистички органи 
Обработка на Собирања пра- - х х 20.03 
сумари, печате- шалници, обра-
ње обрасци ботка на пра-

шалници 

Статистички органи 
Обработка на Собирање и об- х х х 30.03 
прашалници и ра ботка на пра-
с т а р и . шалници, печа-

теле обрасци 

Статистички органи 
Обработка на Собирање и об-
прашалници и работка на пра-
сумари шалници, печа-

тење обрасци 

Статистички органи 
Обработка на Собирање и об-
сумари ' работка на пра-

шалник, печа-
тење обрасци 

СЗС: обработеа* 
на сумари, пе-, 
чатење обрасци; 
ЗЈПТТ: собира-
ње и обработка 
на прашалници 

СЗС: обработеа 
на сумари, це-
чатење обрасци; 
ЗЈПТТ; собира-
ње и обработка 
на прашал ници 

8 11 
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75 

X X 20.03 
10.05 
10.08 
10.11 

X х 20.03 
10.05 
10.08 
10.11 

- X X 28. МЕС. 
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27 Годишен извештај од извршни- Средства, работа, приходи и зало- * Претпријатија 

те единици на ЈПТТ (ПТТ/Г-18) глен персонал по поединечни пошти на Заедницата 
на ЈПТТ 

Истражувања од интерес за феде-
рацијата 

28 Влегув-ање-излегување на друм- Број на возила и патници според Царинарници 
ски моторни возила во и од земјата на регистрацијата на вози-
СФРЈ (СА/М-31) лото. Товарен автомобилски промет 

со странство 

29 Малограничен промет на друм- Број на возилата по видови и земји Царинарници 
ски моторни возила (СА/М-32) на влегувањето и излегувањето. Број 

на патници пристигнати и излезени 
со овие возила 

30 Движење на цените на превоз- Цени на превозните услуги на опре- Транспортни 
ните услуги во сообраќајот — делени релации според утврдената претпријатија 
годишно номенклатура на стоките 

31 Движење на цените на ПТТ у- Цени на ПТТ услуги според утвр- Заедница на 

СЗС: обработка — х х х 15.05 
на прашалници 
и сумари, пе-
чатење обрасци; 
ЗЈПТТ: собира-
ње прашалници 

Статистички органи 
Собирање, об- Само.СР Слове- х х х 25. МЕС. 
работка на пра- нија врши опра-
ше лници, пе- ботка на пра-
чатење обрасци шалници 

Статистички органи 
Собирање, об- Само СР Слове- х х х 25. МЕС. 

слуги — годишно дената номенклатура и определени ЈПТТ со прет-
рпете јани ја во внатрешниот и ме- пријатија на 
ѓународеиот промет ПТТ 

работка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци 

с з с 
Собирање, об-
работка на пра-
шалници, пе-
чатење обрасци, 
трошоци 

с з с 
Методологија, 
печатење обра-
сци, обработка 

Истражувања од интерес за це-
лата земја 

1 Надворешнотрговски промет 
Извоз — Увоз 

. СТАТИСТИКА НА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Стопанска ор- Сите фази на 
ганизација истражувањето 
(шпедитер) 

Царинарница, стопанска организа-
ција, странска фирма, земја на по-
теклото и намената, плаќањето, на-
платата, режим (форма) на увозот преку царинар-
— извозот, валута, вид стоки, ко- ницата 
личина, вредност, износ на царина-
та, износ, на данокот, корисник на 
увезената стока, република во која 
е стоката произведена (извоз) 

СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА 
Истражувања од интерес за це-

лата земја 
1 Месечен извештај на трговија- Промет и залихи на стоки во трго- Избрани тр- Обработка на 

та на мало и големо (Трг-14) визата на мало и големо вкупно и 
по етру ките за поважните видови 
стоки. Оцена на тенденцијата на 
движењето 

говски и други сумари, печате-
организации' ње обрасци 
што вршат про 
мет на стоки 
на мало и на 
големо 

низа врши со-
работка на пра-
шал ници 

- - х 15.04 

х 15.04 

51 

17 

49 

х х 15. МЕС. 1903 

Собирање, об- - х х 20. МЕС. 
работна на пра-
ш а л н и к 
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2 Тримесечен извештај на трго-
вијата (Трг-15) 

3 Годишен извештај на трговија-
та на. мало по артикли (Трг-12) 

4 Годишен извештај на трговија-
та на големо по артикли (Трг-22) 

5 Месечен извештај* за прометот 
на стоки на „селски пазар" 
(Трг^13) (собирање месечно, об-
работка годишно) 

Промет на стоки, залихи и запослен 
персонал за трговијата на ^мало и 
трговијата на големо по трговски 
струки. На мало — промет по на-
чинот на плаќање, на големо 
промет по корисници 

Промет и залихи на стоки во трго-
вијата на мало во количина и вред-
ност по артикли и групи (280 артик-
ли и групи) 

Промет и залихи на стоки во трго-
вијата на големо во количина и 
вредност по артикли, и групи (ЗОО 
артикли и групи) 

Продажба и цена на земјоделските 
производи на пазар од страна на 
индивидуални производители. Про-
дажба во количина за околу 60 ар-
тикли 

Трговски и 
други . органи-
зации. што вр-
шат продажба 
на стоки на 
мало и на го-
лемо 
Трговски и 
други органи-
зации што вр-
шат продажба 
на стоки на ма-
ло 
Трговски орга-
низации, скла-
дови на произ-
водствени пре-
тпријатија и 
земјоделски за-
други 
Градски паза-
ришни управи 

Обработка на 
сумари 

Обработка на 
сумари, печате-
ње обрасци 

Обработка на 
сумари, печате-
ње обрасци 

Обработка на 
сумари 

6 Извештај за домашните саеми Датум на одржувањето на саемот, 
(Трг-23) значење на саемот, површина на 

изложбениот простор и број на из-
лагачите на саемот со поделба на 
домашни и странски 

7 Месечен извештај за откупот Откуп односно продажба на земје-
на земјоделски производи делени производи во количина и 
(Трг-31, 32, 33) вредност по артикли и групи (до 

60 артикли и групи) 

Организатори 
на саемот 

Обработка на 
сумари, печате-
ње обрасци 

Обработка на 
сумари 

Земјоделски 
задруги, откуп-
ни претприја-
тија, земјодел-
ски стопанства 
и комбинати и 
индустриски 
претприј ати ј а 

СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 

Собирање, под- х 
готовка на об-
работка, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к и пе-
чатење обрасци 

Собирање, под- х 
готовка на об-
работка, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

Собирање, под- -
готовка на об-
работка, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

Собирање, под-
готовка на об-
работка, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к , печа-
тење обрасци 
Собирање, об-
работка на пра-
шал ници 

Собирање, под- х 
готозка на об-
работка, обра-
ботка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци 

Истражувања од интерес за це-
лата земја 

1 Тримесечен извштај на. угости-
телството (Уг-11) 

Промет по видови угостителски ус-
луги 

Угостителски 
претпријатија 
и дуќани и 
други органи-
зации што да-
ваат услуги на 
узххЈтителство 

Статистички органи 
Обработка на Собирање, под-
сумари _ го ровка на об-

риботка, обра-
ботка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци 

х х 10.05 
10.08 
10.11 
10.02 

X х 30.04 

х X 30.04 

1152 

508 

204 

х х х 05.03 

х х 30 дена по 
завршува-
ње на са-
емот 

х х 35 дена 
за мина-
тиот месец 

254 

10 

1230 

х х 24.05 
24.08 
24.11 
24.02 

954 
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2 Месечен извештај' за посетите* 
лиге и ноќевањата на туристи 
(Ту-11) 

3 Годишен извеш*ај на угостител-
ството 

Број на посетителите и ноќевањата 
на туристи по видови дуќани и зем-
ји. Капацитети за сместување (број 
на соби и легла), вкупно остварен 
промет и склучени односно раски-
нати договори за наемање капаци-
тети 

Промет по видови дуќани, запослен 
персонал и капацитети за сместува-
ње и исхрана 

4 Месечен извештај за бројот на 
преминувањата на државната 
граница 

5 Полугодишен извештај за изда-
дените патни исправи и визи на 
југословенските државјани 

Истражувања од интерес за целата 
земја 

1 Месечен извештај за цените на 
производителите на индустри-
ски производи (Ц-41) 

2 Месечен извештај за цените на 
индустриските производи во тр-
говијата на големо (Ц"21) 

3 Пблугбдишен извештај за цени-
те на репродукциониот матери-
јал и средствата за работа во 
земјоделството (Ц-52) 

Број на преминувањата на држав-
ната граница во меѓународниот пат-
нички сообраќај (погранични пре-
мини) и пограничниот сообраќај 
(според границите) 

Број на издадените патни исправи и 
визи како и број на одбиените од-
носно поништените барања според 
причините за одбивање — пониш-
тување 

Угостителски 
претпријатија 
и дуќани и 
други органи^ 
зации што да-
ваат услуги на 
сместување 

Угостителски 
претпријатија 
претпријатија и 
други организа-
ции за давање 
угостителски у-
слуги вклучу-
вајќи го и при-
ватниот сектор 

Општински Ор-
ган на внатре-
шните работи 
(само граничен) 

Статистички органи 
Обработка на Собирање, подго- ^ х х 08. МЕС. 

тонка на обработ-
и в обработка на 
прашалници, пе-
чатење обрасци 

сумари 

Статистички органи 
Обработка на Собирање, ббоб- х х х 30.04 
сумари, печате- ботка на пра-
ње обрасци шалници 

Секретаријат за внатрешни работи 
Обработка на Собирање и Ј6-
сумари раГотка на из-

вештаи 

Секретаријат за внатрешни работи 
Општински ор- Обработка на Собирање и об- х 
тан на внатре* сумари рл ботка на пра«, 
шиите работи ителшци 

х х 20.04 
20.07 
20.10 
20.01 

х х 25.07 
25.01 

СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ И ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД 

Ирод авни цени од околу 1.000 гаро- Избрани инду-
изводители за околу 1.000 индус- стриски прет-" 
трие ки производи приј атија 

Собирале, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
пр&шалници, пе-
чатеше обрасци и 
трошоци на обра-
ботката 

х х 04. МЕС. 

Цени во трговијата на големо во 17 Избрани тргов- собирале« пода-
гра д ов а за околу 200 индустриски ски прекрија- ^^обработкана 
Производи ТИ ја Ш. големо прашалник, тро-

шоци ка обработ-
ката 

Собирале, подго- -
товЈса на обработ-
ка, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на обработ-
ката 

торка на обработ- х ^ х * ^ МЕС. 
ка, обработка на 
Г|рашалници, 
трошоци на обра-
ботката* печатеше 
обрасци 

Количини и вредности на набавени 
и продадени околу 70 производи 

Избрани земјо- С о б и р а ј подгб-
»»».hJL.- товка иа обрабо*-

делскѕи задруги к а обработка -на 
и земјоделски прашалници, tie-
стбпанстба и патеше ббраеци и 

трошоци на обра-
ботка 

- - X 15.04 
15.10 

11 

077 

282 

128 

67 

367 

168 

29 

комбинати 
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4 Петнаесетдневен извештај за 
цените на мало на земјоделски 
производи (Ц-11а) 

5 Месечен извештај за цените на 
мало на земјоделски произво-
ди (Ц-11) 

6 Месечен извештај за продава-
те цени на мало: а) индустри-
ски прехранбени производи 
(Ц-12) и б) индустриски ^пре-
хранбени производи (Ц-13) 

Цени на мало во трговијата и на 
пазарот за околу 50 земјоделски 
производи во 50—60 градови 

Цени на мало во трговијата и на 
пазарот за околу 60 земјоделски 
производи во 50—60 градови 

Продавни цени во трговијата на ма-
ло за околу 70 индустриски прех-
ранбени производи и 160 индус-
триски непрехранбени производи во 
50—60 градови 

Избрани про-
давници на тр-
говијата на ма-
ло и индивиду-
ални продава-
чи на пазарот 
Избрани про-
давници на тр-
говијата на ма-
ло и индивиду-
ални продавачи 
на пазарот 
Избрани про-
давници во тр-
говијата на 
мало 

(Ц-11) б) индустриски прехран-
бени производи (Ц-12) и в) ин-
дустриски непрехранбени про-
изводи (Ц-13) 

8 Месечен извештај за цените на Цени на мало за занаетчиски, ко 
мало за услуги (Ц-14) 

Собираше, подго-
товка ка обработ-
ка, обработка на 
пра шал ници, тро-
шоци на обработ-
ката 

Собирале, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници, 
трошоци на обра-
ботката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашал ници и 
трошоци на обра-
ботката 

7 Полугодишен извештај за на- Набавки цени во трговијата на ма- Избрани про-
бавних цени на трговијата на ло за околу 60 земјоделски произ- давници во тр-
мало: а) земјоделски производи води, 70 индустриски прехранбени говијата на 

производи и 160 индустриски не- мало 
прехранбени производи во 50—60 
градови 

Избрани прет-
мунални, сообраќајни и >други ус- пријати]а и ду-
луги — околу 40 видови услуги во ќани на опште-
50—60 градови стоениот и при-

ватниот сектор 

9 Месечен извештај за цените на. Цени во угостителството за околу 60 Избрани уго-
у гостите леќите услуги видови јадења, пијачки и ноќевал и- стителски об-

шта во 50—60 градови јекти 

10 Анкета за личната потрошу- Приход според изворите и тро- Избрани земјо-
вачка на населението во 1968 шоци според артиклите — ко- делски, меша-
година (собирање во декември личини и вредности за околу 200 ни и неземјо-
1968 година) артикли и услуги на личната по- делски домѕа-

трошувачка. Големина, квалитет и ќинства 
трошоци на купен стан или граден 
во сопствена режија 

х18)х х 12 и 26. 
МЕС. 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ам, обработка на 
прашалници, тро-
шоци ?на обработ-
ката, печатење о-
брасци 

Собирање, подго- х
1 8 ) X X 04. МЕС. 

товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на обработ-
ката, печатење о-
брасци 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка, ' обработка на 
прашалници, тро-
шоци на обработ-
ката, печатење о-
брасци 

X18) X X 04. МЕС. 

Собирање, под-
готовка на об-
работка, обра-
ботка на пра-
шалник, тро-
шоци на обра-
ботката 

Собирање, под-
готовка на об-
работка, обра-
ботка на пра-
вилници, тро-
шоци на обра-
ботката 

Собирање, под-
готовка на об-
работка, обра-
ботка на пра-
шалници и тро-
шоци на обра-
ботката 

Собирање, под-
готовка на об-
работка, обра-
ботка на пра-
шалник, пе-
чатење обрасци 
и трошоци на 
обработката 

Собирање, под- х18) х х 05.06 
готови а на об- 05.12 
работеа, обра-
ботка на пра-
т е н и ц и , пе-
чатење обрасци, 
трошоци на об-
работката 
Собирање, под- х18) х х 04. МЕС. 
готовка на об-
работка, обра-
ботка на пра-
шал ници, тро-
шоци на обра-
ботката, печа-
тење обрасци 
Собирање, под- х18) х х 10. МЕС. 
готови а на об-
работка, обра-
ботка на' пра-
шалник, тро-
шоци на обра-
ботката, печа-
тење обрасци 

JL1 

263 

366 

997 

437 

302 

259 

Организација, 
инструктажа, 
собирање, под-
готовка ^на об-
работка (кон-
трола на пра-
шалник) 

- х х 1969 2 276 
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11 Анкета за семејните буџети на 
работничките домаќинства (со-
бирање месечно, обработка три-
месечно) 

Приходи според изворите и трошо-
ци според артиклите — количини и 
вредности за околу ЗОО артикли и 
услуга на личната потрошувачка 

Избрани три- Сите фази на 
члени и чети- истражувањето 
ричлени работ-
нички домаќин-
ства 

- х х 15.ОЗ11) 
15.06 
15.09 
15.12 

2 095 

") За општини во кои се снимаат цените. 
14) Ке се испита можноста за скратува ше на роковите. 

Забелешка: Со Планот за 1968 година се предвидува месечно следење на откупните и продавните цени на земјоделските производи со први резул-
тати на 37 дена по истекот на месецот и на годишните цени на индустриските отпадоци врз основа на податоците од службата на 
трговијата (ТРГ-31, 32, 33 и ТРГ-22). 

СТАТИСТИКА НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
6 7 8 9 10 11 

ед интерес за це-Истражувања 
лата земја 

1 Податоци за приходите и за 
општиот распоред на приходи-
те по буџетот на општествено-
в о литичките заедници (Б-1) 
тримесечно 05 

2 Податоци за наплатата на при-
ходите на буџетот и фондовите 
и нивна распределба на опште-
ствено-политичките заедници 
(Б-2) — месечна 04 МЕС 

Приходи според видовите и распо-
ред на приходите по основните на-
мени: 

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

Наплата на приходите на буџетот 
и фондовите по формите и потфор-
мите и распределба врз општестве-
н о - пол ити ч кит е заедници — на под-
рачјето на општината 

Филијала на Контрола и об 
СОК или над- работка -на су-
лежен орган на мари, дирек-
ОПЗ тивни 

долошки рабо-
ти ; 

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

И м е т о - шоци на инструк-
тажата и обра-
ботката 

3 Посебна пресметка по работите Состојба на основната сметка — по-
за сметка на општествено-по- себна сметка по работите за сметка 
литичките заедници (Б-7) — на општествено-политичките заед-
месечна 07 МЕС ници 

4 Преглед на извршувањето на Приходи и распоред на приходите: 
билансниот дел на буџетот — за општината 
(ЗСБ-1) — годишна 31.03 — за АП 

— за СР 
— за федерацијата 

Филијала на 
СОК 

Филијала на 
СОК 

Надлежен ор-
ган на опште-
ствено-поли-
тичките заед-
ници 

Контрола и об-
работка на су-
мари, дирех-
тивни и мето-
долошки рабо-
ти, печатење о-
брасци 
Контрола и об-
работка на су-
марна 4 .дирек-
тивни и мето-
долошки рабо-
ти, печатење о-
брасци 
Контрола и об-
работка на су-
мари, дирек-
тивни и мето-
долошки работи 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на инстр.ук-
тажата и обра-
ботката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на инструк-
тажата и, обра-
ботката 

Собирање, подго- х 
товка на обработ-
ка, обработка на ~ 
припадници, тро- -
шоци на инструк- -
тажата и обра-
ботката 

X X 18.04 756 
х х 18.07 
х х 18.10 
- х 18.01 

1969 

х х х 12. МЕО. 1752 

- х х 11. МЕС. 12 

х х 15.05 
X X 
X X 
- X 

57 

5 Преглед од завршните сметки 
на органите на управата (ЗСБ-
-II) — годишна 31.03 

Пресметка на остварениве и потро-
шените средства и распределба на 
кепотрошените средства за органите 
на управата: 

— за општината 
— за АП 
— за СР 

за федераци4 

Надлежен ор-
ган на опште-
ствено-поли-
тичките заед-
ници 

Контрола и об-
работка на су-
мари, д иректне-
ни и методоло-
шки работи 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на инструк-
тажата и обра-
ботката 

х х 15.05 
X X 
X X 
- X 

28 



€ Преглед на состојбата на сред-
ствата на резервниот фонд на 
општествено-политичките заед-
ници (ЗСБ-Ш) — годишна 31.03 

7 Преглед на неподмирените об-
врски (ЗСБ-IV) — годишна 31.03 

8 Преглед на запослените работ-
ници и на личните доходи на 
работниците во органите на у-
правата (ЗСБ-V) — годишна 
31.03 

9 Податоци за фондот за развој 
на стопански недоволно развие-
ните подрачја, податоци за сред-
ствата на заедничките резерви 
на стопанските ѕ организации, 
податоци за фондовите на ОПЗ 
и податоци за средствата на 
ОПЗ за инвестиции во стопан-
ство (Ф-1) тримесечно 05 

10 Податоци за фондовите на оп-
штествено-политичките заедни-
ци и на заедниците на образо-
ванието и воспитувањето (Би-
ланс-завршна сметка за 1967 го-
дина — ЗСФОПЗ-1) — годишна 
10.02 

11 Податоци за средствата на за-
едничките резерви на стопан-
ските организации (Биланс-за-
вршна сметка за 1967 година 
— ЗСЗР-1) — годишна 10.02 

12 додатоци зе средствата на оп-
штествено-политичките заед-
ници за инвестиции во стопан-
ство (Биланс — завршна сме-
тка за 1967 година — ЗСИС-1) 
— годишна 10.02 

3 

Состојба на средствата на резерв-
ниот фонд на општествено-поли-
тичките заедници: 

— за општината 
— за АП 
— за СР 

Преглед на ^подмирените обврски: 
— за општината . 
— за АП 
— за СР 
— за федерацијата 

Запослени работници според струч-
ната подготовка и лични доходи на 
работниците во органите на упра-
вата: 

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

Приходи, расходи, состојба на сред-
ствата, пласмани, состојба на жи-
ро-сметката: 

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

Средства, употреба на средствата и 
состојба на средствата на крајот на 
годината: 

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

Средства, употреба на средствата 
состојба на средствата на крајот на 
годината: 

— за општината 
— за АП 
— за СР 

Средства, непосредни расходи и у-
потреба на средствата и средства на 
крајот на годината: 

— за општината 
— за АП 
— за СР 
— за федзрацијата 

Надлежен орган 
на ошптестве-
но-политичките 
заедници 

Надлежен орган 
на општестве-
но-политичките 
заедници 

Надлежен орган 
на општестве-
но-политичкитс 
заедници 

Филијала на 
СОК или над-
лежен орган на 
ОПЗ 

'Фонд на општег 
ствено-поли-
тичките заед-
ници односно 
на заедниците 
на образовани-
ето и воспиту-
вањето 
Надлежен ор-
,ган за сред-
ствата на заед-
ничките резер-
ви на стопан-
ските органи-
зации 
Надлежен ор-
ган за сред-
ствата на оп-
штествено-по-
литичките за-
едници за ин-
вестиции во 
стопанството 

Контрола и об-
работка на су-
мари, дирек-
тиви и и мето-
долошки работи 

Контрола и об-
работка на су-
марну дирек-
тивни и мето-
долошки работи 
Контрола и об-
работка на су-
мари, дирек-
тиви^ и мето-
долошки работи-

Контрола и об-
работка на су-
мари, дирек-
тиви^ и мето-
долошки работи 

Контрола и об-
работка на су-
мари, дирек-
тивни и мето-
долошки работи 

Собираше, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на инструк-
тажата и обработ-
ката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на ин етру к-
тажата' и обработ-
ката 
Собирање, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалнини. тро-
шоци на инструк-
тажата и обработ-
ката 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на инструк-
тажата и обработ-
ката 

7 8 9 

х х 
X X 
X X 

10 

15,05 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка. обработка на 
прашалници, тро-
шоци на инструк-
тажата и обработ-
ката 

х х 15.05 
х х 
х х 
- х 

15.05 х х 
X X 
X X 
- X 

х х 20.04 
х х 20.07 
х х 20.10 
- х 20.01 

1969 

30.04 

К о н т р о л а и Об- собирање, подго-
ГУДЛГУГКД и« o v - товка на обработи раоотка на су - к а обработка на 
мари, дирек- прашалници, тро-
тивни И мето- Ш О Ц И на инструк-
долошки работи тажата и обработ-

К о н т р о л а И о б - Собирање, подго- х 
гчаблтпгд на r v - на обработ-раоотка на су к а обработка на мари, дирек- прашалник, тро- -
ТИВКИ И м е т о - шоци на инструк- . 
долошки работи ™?а

ата и об*>а6от-

X X 
X X 
X X 
- X 

,х х 30.04 
X X 
X X 

х х 30.04 
X X 
X X 
X X 

11 

11 

12 

37 

802 

118 

19 



a 6 7 8 9 10 11 

13 Податоци за фондовите за раз- Средства, непосредни расходи и у- Фонд за развој Контрола и об-
вој на стопански недоволно потреба на средствата и средства на 
развиените републики, крати- крајот на годината 
та и подрачја (Биланс — завр- — за СР 
шна сметка за 1967 година — — за федерацијата 
ЗСИФНП-1) — годишна 10.02 

на стопански работна на су-
седово лио раз- мари, дирек-
виените репуб- тивни и мето-
дика краишта долошки работи 
и подрачја 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на инетрук-
тажата и обработ-
ката 

X х 30.04 
- X 

14 Фонд на здравственото осигу-
рување за 1967 — (Биланс -
завршна сметка за 1967 година 
— ЗССО-1) — годишна 

Приходи и расходи на Фондот на Завод за ооци-
здравственото осигурување според јално осигуру-
елементите — задолжителни издао- вање 

15.02 јувања од приходите на издвојува-
ње за резервата — вишок на при-
ходите—расходите 

Контрола и об-
работка на су-
мари, дирек-
тивни и мето-
долошки работи 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка. обработка на ч 
прашалници, тро-
шоци на инструк-
тажата и обработ-
ката 

- X X 01.04 

15 Фонд на проширеното здрав- Приходи и расходи на Фондот на Завод за с о п -
ствено осигурување за 1967 го- проширеното здравствено оситуру- јално осигуру-
дина (Биланс — завршна смет- вање аналитички според изворите вање 
ка за 1967 година — ЗССО-2) на приходите и расходите — издао -
— годити, 15.02 ј ув ања за резервата — вишок на 

приходите—расходите 

Контрола и об-
работка на су-
мари, дирек-
тивни и мето-
долошки работи 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на инструк-
тажата и обработ-
ката 

X X 01.04 

16 Фонд на задолжителното здра- Приходи и расходи на Фондот на Завод за еоци- Контрола и об- Собирање, п°дго- _ х х 01.04 
в ств ено осигурување за 1967 задолжително здравствено реосигу- јално осигуру- ра ботка на су-
година (Биланс — завршна рување според елементите — вишок вање 
сметка за 1967 година — на приходите — расходите 
ЗССО-З) — годишна 15.02 

мари, 
товка на обработ-
ка, обработка на 

д и р е к - прашалници, тро-
тивни и мето-
долошки работи 

шоци на инструк-
тажата и обработ-
ката 

17 Фонд на основното здравиве- Приходи и расходи на Фондот на Завод за еоци-
но осигурување на земјодел-
ците за 1967 година (Биланс — 
завршна сметка за 1967 година 
— аССО-4) — годишна 15.02 

основното здравствено осигурување јално 
на земјоделците според елементите вање 
— задолжителни издвојување од 
приходите — вишок на приходите-
расходите 

осигуру-
Контрола и об-
работка на су-

дари, дирек-
тивна и мето-
долошки работи 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници, тро-
шоци на инструк-
тажата и обработ-
ката 

- XX 01.04 

18 Фонд на проширеното здрав- Приходи и расходи на Фондот на Завод за соци-
ствено осигурување на земјо- проширеното здравствено осигуру-
делците за 1967 година (Биланс в-ање на земјоделците според еле-
— завршна сметка за 1987 го- ментите — задолжителни издвој у-
дина — ЗССО-5) — годишна вања од приходите — вишок на 
15.02 приходите—расходите 

Јално 
вање 

осигуру-
Контрола И об- Собирање, подго-
о а б о т к а на ov - Т О В К а на обработ-раошк** н а су к а обработка на 
мари, дирех- прашалници, тро-
ТИВНИ И мето- шоци на инструк-
ДОЛОШКИ работи ™ * а т а и обработ-

- XX 01.04 

19 Фонд на задолжителното здра- Приходи и расходи на Фондот на Завод за еоци-
вствено реосигурување на зем- задолжително здравствено реосигу- јално осигуру-
јоделците за 1967 година (Би- рување на земјоделците аналитич- вање 
ланс — завршна сметка за ки според изворите на приходите и 
1967 година — ЗССО-6) — го- видовите на надоместоци — задол-
дишна 15.02 жителни издвојувања од приходите 

— вишок на приходите—расходите 

Контрола и об- Собирање, подгог 
паѓмггтгл и* pv - т о в к а н а обработ-раоогка На с у - к а >0бт>аботка на 
мари, 
тивни и мето-

ка, 'обработка на 
д и р е к - прашалници, тро-

шоци на инструк-
долошки работи ™?а

ата и обЕ*абот-

х х 01.04 



2 3 

20 Фонд на инвалидското и лен- Приходи и расходи не Фондот на Завод за сопи- Контрбла и бб* 
зиското осигурување 
година 
сметка 
ЗССО-7) годишна 15.02 

за 1967 инвалидското и пензиското осигуру- јално осигуру- работка на су-
(Биланс —* завршна вање според елементите — задол- »ање мари, дирек-
за 1967 година — жителни издвојувана од приходите тивни и мето-

вишок на приходите—расходите долошјш работи 

10 

- х х 01.04 

6 7 8 9 

Собирале, палго-* 
тоиќ« на обработ-
ка, обработка на 
прашалник, тро-
шоци иа иис*рук-
тазќата и обработ-
ката 

21 Фонд на инвалидското и пен- Приходи и расходи т Фондот иа Завод за соди« Контрола и об-
зиското реосигурување за 1967 инвалидското и пензиското реосигу- јално осигуру*" работна на су* 
година (ВИЈганс — завршна руван>е според елементите — вишок вање Мари, ^прет-
сметка за 1967 година — ЗССО- на приходите—грасходите тивНи и" мето-
-8) г о д и н а 15.02 дрдошки работи 

Собирам, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници, тро-
шоци На инструк-
тажата и o6pa6ot-
ката 

22 Фонд за додаток на деца за 1967 Приходи и расходи на Фондот за Завод за соци-
година (Биланс - — забриша додаток на деца според елементите јално осигуру-
сметка за 1967 година — ЗССО- — вишок на приходите*—расходите вање 
-9) — годишна 15.02 

Контрола и об-
товка на обраоо*-работка на су- ка< Обработка на дирек- прашалник*, fpo-

И м е т о - шоци н£ инструк-
двлошки работи " £ а т а и о б р а б о Т -

мари, 
тић ни 

11 

- XX 01.04 

X X 01.04 

. а W 

23 Резе^каи т фондовите на заед- Остварени приходи и расходи на Завод за сбци* К о ш у л а и об* 
ииците На социјалното осигуру-
вање за 1967 година (Биланс — 
завршна сметка за 1967 година 
— ЗССО-10) годишна 15.02 

заедницата на социјалното осигуру- јално осигуру-
вање според елементите ва**>е 

работка. на су-
Собиралб, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 

додошки работи 

24 Фонд за станбени потреби иа Акти®а и тегова на Фондот за Завод за соди- Контрола и об- собирале, подго-
пензионерите (Биланс завр* станбени потреби на пензионерите јално осигуру- работеа на су- ка?Кобработка °н1 
шна сметка за 1967 година 
ЗССО-11) — годишна 15.02 

според елементите вз&>е 

- зѓ х 01.04 

мари, д и р е к - прашалници, тро-
тивни и M e f o - ШОЦИ на инструк-

тажата и обработ-
ката 

- XX 01.04 

Мари, д и р е к - прашалници, тро-
ТИЅВНИ И мето- И*оци на инструк-

тежата и обработи долошки расути к а т д 

25 Извештај »а приходите и расхо- Приходи и расходи на Фондот на Завод за соди- Контрола и об- собирале, подѓо- - х х 13. МЕО, 
дите на заедниците на социјал- здравственото осигурување, Фондот Јално осируру- работна на су-
вото осигурување според видо- на инвалидското и пензиското оси-, вање односно мари, дирех-
вите на фондовите (месечен из- турување и Фондот за додаток на филијали на тивки и 
вештај СО-1) месечна 10 деца според елементите СОК долошки работи 

тенка на обработ-
ка. обработка на 
прашалници, тро-

м е т о - П10ци на инструк-
Тажата и обработ-
ката 

26 Ј5ила<цс »а средствава на оси* Билансни податоци од средствата Осигурителна 
гурувањето и распределба на на осигурувањето и распределбата организама 
наплатената премија (завршна на наплатената премија 
сметка за 1дб7 година 3COG* 
-1) годишта 15.02 

К о н т р а и об- Собирале, и***©- - х х 10.05 XtL тетка иа обр^бот-
работка на су- KSL обработи и* 
мари, дирек- прашалник, тро-
т и в н и и м е т о - шоци На инбтрук-

тазката и обработ-
долошки работи к а т а 

23 

О © 

11 
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27 Пресметка на средствата на о-
сигурувањето (Завршна сметка 
за 1967 година — ЗСОС-З) — (13 видови) 
годишна 15.02 ' 

Пресметка на средствата не осигу- Осигурителна 
ру в анкето по видови осигурувања организација 

К о н т р о л а и о б - Собирање, подго- _ х х хо.05 
г у г у т к а на r v - т о в к а н а °бработ-р а о о т к а ма су к а > обработка на 
м а р и , д и р е к - прашалници, тро-
ТИВНИ И мето- Ш О Ц И н а и н с т р у к -

долошки работи ^ а
а т а и ^работ-

28 Извештај1 за приходите и рас- Податоци за промените на средства- Осигурителна 
л ходите на осигурителните ор- та на резервата не текуштата тех- организација 

ганизации по видови средства нинка премија, резервите на сигур- односно фили-
на осигурувањето (месечен из- коста и на средствата на математич- јала на СОК 
вештај — 03-1) — месечно 10 ката резерва 

Контрола и об-
работка на су-
мари, дирек-
тивни и мето-
долошки работи 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка, обработка на 
прашалници. тро-
шоци на инструк-
тажата и обработ-
ката 

- х х 13. МЕС. 16 

СТАТИСТИКА НА ПАРИТЕ И. КРЕДИТИТЕ СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
Истражувања од интерес за це-

лата земја 
1 Податоци за кредитите за обрт-

ни средства (К-1) — месечни 
05 МЕС 

Краткорочни кредити на банките, Деловна банха 
инвестициони кредити на банките и 
кредити од општествените фондови 

Контрола и об-
работка на су-
мари, дирек-
тивни и мето-
долошки работи 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка. обработка на 
прашалници, тро-
шоци на инструк-
тажата и обработ-
ката 

х х х 20. МЕС. 742 

2 Податоци за примањата и из- Движење на готовината според те- Филијала на 
давањата 
образец С 
МЕ С 

на :т-з 
населението — 
— месечна 03 

ковите, уплкти-исплати СОК и деловна 
банка 

Контрола и об-
работка на су-
мари, дирек-
тивни и мето-
долошки работи 

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

• т о д и на инструк-
тажата и обработ-
ката 

х х х 13. МЕС. 71 

Телеграфски извештај 
сетдневен 02, 12, 22 МЕС 

— де- Определени податоци за: 
краткорочните кредити на банките, 
ликвидноста на банките и подато-
ци за средствата на депозитите што 
ја сочинуваат основицата за прес-
метките 

Деловна банка Контрола и об-
работка на су-
мари, дирек-
тиВни и мето-
долошки работи 

Собирање, подго-
товка на обработ-
ка. обработка на 
прашалници. тро-
шоци на инструк-
тажата и обработ-
ката 

X X 04. МЕС. 
14. МЕС. 
24. МЕС. 

34 

4 Утврдување на вкупниот при- Распределба на вкупниот приход и Деловна банка Контрола и об- собирање, подго- _ х х is.qs * - Точкѓ. на обпапот-ход и доход и распределба на доход, билансни податоци и пода-
доходот за деловните банки тоци за состојбата на сите видови 

(периодична пресметка 'за 1967 кредити според деловните банки — 
— ППВ-ДБ-1) — полугодишна по групации 

п а б о т к а на c v - *& т з к" н а о б Р а б о т -pdooTKd на су к а обработка на 
мари, дирех- прашалници, тро-
ТИВНИ И м е т о - шоци на инструк-

тажата и обработ-долошки работи к т 

14 

5 Биланс и пресметка на вкуп- Распределба на вкупниот приход, Деловна банка Контрола и об- собирање, подго- _ х х хс.ОЗ 
ниот приход и доход и распре- билансни податоци и податоци за 
делба на доходот за деловните состојбата на сите видови кредити 
банки (завршна сметка за 1966 според деловните банки — по гру-
ЗСтДЗЗ-1) — годишна пации 

работка на су-
мари, дирек-
тивен и мето-
долошки работи 

то*зка на обработ-
ка. обработка на 
прашалници, тро-
шоци на инструк-
тажата и обработ-
ката 

32 



1 

6 Податоци за бруто прометот и 
салдото по сметките на банките 
— образец КНЈ-ПБ — месечна 

7 Податоци за бруто прометот и 
салдото на сметката на СОК, — 
образец КНЈ-1 СОК — месечна 
05 МЕС 

8 Спецификација на средствата 
на корисниците на општествени 
средства — образец КНЈ-2 СОК 
— месечна 05 МЕС 

Истражувања од интерес за цела-
та земја 

7 8 9 10 

Промет на состојбата на сметките 
на аналитичката и синтетиката на 
банките 

Промет и салдо на сметката на оп-
штествено книговодство 

Состојбата на средствата на опште-
ствени средства по видовите банки 

Деловна банка Контрола и об-
работка на су-
марна дирек-
тивни и мето-
долошки рабо-
ти, печатење 
обрасци 

Филијала на Контрола и об-
СОК работеа на су-

мари, дирек-
тивни и мето-
долошки рабо-
ти, печатење 
обрасци 

Филијала на 
СОК 

Контрола и об-
работка на су-
мари, дирека 
тивни и мето-
долошки рабо-
ти, печатење 
обрасци 

Собираше, подго-
товка за обработ-
ка, обработка на 
п р а ш а л н и к , пе-
чатење обрасци, 
трошоци на инс-
труктажата и об-
работка 

Собирање, подго-
товка за обработ-
ка, обработка на 
прашалници, пе-
чатење обрасци, 
трошоци на инс-
труктажата и об-
работка 

Собирање, подго-
товка за обработ-
ка, обработка на 
прашалници, пе-
чатење обрасци, 
трошоци на. инс-
труктажата и об-
работка 

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

1 Податоци за инвестиционите Транши, состојба на кредитите на Деловни ба-.ки 
кредити со користење и за сред- почетокот на годината, потрошок 
ствата за учества, пречекору- за инвестиции, преноси и отплати, 
вања и гаоанции на образецот состојба на кредитите во користење 
ИНУ-1 1966 — месечна 05 МЕС односно средства на интересот, по 

гранки и области 

2 Податоци за потрошокот за ин- Потрошок за инвестиции од намен- Филијала на 
вестиции од средствата на ко- ските средства на корисниците по СОК 
рисниците на општествени сред- гранки и области 
ства на образецот ИН-1 -67 — 
месечна Об МЕС 

3 Податоци за потрошокот за ин- Потрошок за инвестиции во основни -Деловни банки 
вестиции во основни средства средства според намената и технич- и филијали на 
според намената и техничката ката структура по групите, ГРЕШКИ- СОК 
структура на образецот ИН-4-66 те и областите' 
— полугодишна 31.07 31.01 1968 

х х 15. МЕС. 

11 

510 

- х х 10. МЕС. 105 

- х х 10. МЕС. 85 

СОК 
К о н т р о л а И об- Собирање, подго-
пабптка га r v - т о в к а з а обработ-р а о о т к а на су - к а обработка на мари, дирек- прашалници, пе-
ТИВНИ и мето- патење обрасци, 
лотгштткм па бл- трошоци на инс-долошки раоо- т р у к т а ж а х а и Сб-
ти, печатење работка 
обрасци 

СОК 
К о н т р о л а И об- Собирање, подго- х о а б о т к а на c v - т °вка за обработ-раиш-ка на су к а обработка на 
мари, дирек- прашалници, пе-тивни И мето- патење обрасци, 

трошоци на МЕТО-ДОЛОШКИ рабо- т £ у к т а ж а т а и ов. 
ти, печатење работка 
обрасци 

СОК 
К о н т р о л а И об- Собирање, подго- х ___ товка за обработ-
работка на су- к а обработка на мари, дирек- прашалници. пе-
тивни И мето- патење обрасци, 

_ трошоци на инс-д ол ош ки рабо- т р у к т а ^ а т а и о б . 
ти, печатење о - работка 
бразди 

х х х 18. МЕС. 1344 

х х 15. МЕС. 

х х 31.08 
30.04 

202 
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4 Податоци за обезбедувањето Обезбедување средства според ин- Филијали на 
средства за инвестиции на обра- вестиционите програми и договоре- СОК 
зецот ИН-ОВ — полугодишна ките обврски 
31.05 и 30.11 

5 Податоци за состојбата на кре- Состојба на инвестиционите креди-
дитите и ануитетите според за- ти и ануитетите за основни средства, 

— трајни обртни средства и поп. фонд, 
средства на фондот на заедничката 
потрошувачка за рочноста и камат-
ната стопа, неподмирени обврски по 
завршните сметки на работните ор-
ганизации — годишно 

Бришите сметки на работните 
организации — годишно 15.02 

Работна 
низацијз, 
деловна башта 

основните средства и средствата 
на заедничката потрошувачка 

рите на средствата, остварени ин-
вестиции според карактерот на из-
градбата и техничката структура, 
активизационен период и капаците-
ти на инвестиционите објекти 

општестве-
ниот сектор 

СОК 
Контрола и об- собирале, подго-
па ботка не c v - Т 0 8 К а з а обР«бот-раоотка не су- доработка на 
мари, дирек- прашалници, пе-
т и в н и и мето - патење обрасци, 
лоЈтоптки пабо- трошоци на инс-д о л о ш к и р а о о - т р у К тажата и об-
ти, печатење работна 
обрасци 

СОК 
орга- Контрола и об- Собирање, кон-

работка на су- трола, шифри-
мари, дирек- рање, и обра-
тивни и мето- ботка на пода-
долсшки рабо- тоци 
ти 

х х 30.ОП 
20.12 

х х 30.04 
1969 

б'Статистика на инвестициите во Исплатени инвестиции според изво- Инвеститори на 
Статистички органи 

Печатење ' ин - Собирање, кон- х х х 91.09 
струменти (ос- трола, ши фри-
вен СР Слов. и рање и обра-
Мак.), обработ- ботка на по да-
ка на сумари тоци 

51 

144 

1496 

Истражувања од интерес за це-
лата земја 

1 Статистички извештај на кра-
јот на училишната работа на 
1967/1968 учебна година за ос-
новните и средните училишта 

СТАТИСТИКА НА ШКОЛСТВОТО 
За крајот на училишната работа на 
1967/68 година 
Училишта, одделенија, јазик на кој Основни и Изработка на 
се врши наставата, ученици по кла- • средни учили- методологија, 
совите, успехот на учениците по шта (училишта обработка на 
класовите, струките и насоките, вон- од I и IX степен) сумѕ*ри 
редни ученици, успехот на редов-
ните и вонредните ученици на за-* 
вршните испити по струките и на-
соките, успех на учениците според 
наставниот јазик, стипендисти, уче-
нички кујни, организација на на-
ставата по физичка култура и фис-
културни друштва во училиштата 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
за обработка, 
обработка на 
прашалници 

х XX 15.09 1977 

За крајот на учебната 1967/68 годи-
на 

2 Статистички извештај на крајот Училишта, успех на учениците на 
на 1967/68 и почетокот на 1968/ поправните и класовите испити по 
/69 учебна годишна за основните струките, отсеците и насоките ка ј 
и средните училишта . гимназиите, успех на редовните и 

вонредните ученици на завршните 
испити и успех на учениците спо-
ред наставниот јазик на училиштето 

Основни и сре-
дни училишта 
(училишта од I 
и II степен) 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, собира-
ње. подготовка 
за обработка, 
обработка на 
п р а ш а л н и к 

х х, 20.02 
у 1969 

99 
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3 Слободни активности на учени-
ците Ш-А 

4 Целодневен и продолжен пре-
стој на децата во училиште во 
1967/68 учебна година 

5 Годишен статистички извештај 
за елементарно-основно образо-
вание на возрасни — (ЕО) 

За почеток на учебната 1968/69 
година 

Училишта, одделенија, струка, от-
сек кај стручни училишта, насоки 
кај гимназии, ученици по класови. 
Упис на ученици според претход-
ната школска подготовка, наставни-
ци според видот'на закованиот ра-
ботен однос * 
Број на организациите (секции), број 
на ученици во организациите и чле-
нови на посебни организации на 
младината и пионерите во училиш-
тето 
Број на ученици од I—IV и V—VIII 
клас основно училиште штО\ престо-
јуваат во училиштето пред и по на-
ставата 2 часа, 2—4 и над 4 часа 
Посетители што завршиле елемен-
тарно-основно образование по гру-
пи на возраста, спрема претходната 
школска подготовка, дејноста и за-
нимањето 

7 Пријавен лист за студенти 
упис во зимскиот семестар 
(ШВ-20) — на учебната 1968/69 
година., 

8 Статистички извештај за дипло-
мираните студенти (собирање 
месечно) (ШВ-50) во 1968 го-
дина 

9 Статистичко ливче за магистри-
специјалисти — годишно (ШВ-
-80) во 1968 година 

Основни и 
средни учили-
шта (училишта 
од I и II степен) 

Основни учи-
лишта во гра-
дови со 50.000 и 
повеќе жители 
Одделенија за 
елементарно-
основно обра-
зование на воз-
расни 

6 Извештај за организационата Назив, место на училиштето, отсек, 
структура на високошколските група, степен на наставата, услови 
установи — годишна (ШВ-21) за запишување, пропишани години 
— за учебната 1968/69 година на траење на студиите 

Назив и место на училиштето, от-
сек, група, пол, начин на студирање, 
година на уписот на I година сту-
дии и години студии и претходна 
школска подготовка, место на пос-
тојаниот престој — социјалистичка 
република, стипендисти и износ на 
стапендијата 
Назив и место на училиштето, от-
сек-група, специјализација, пол, 
начин на студирањето, должина на 
траењето на студиите, народност, по-
стојано место на престој — соција-
листичка република 
Назив и место на училиштето, пол, 
»народност, години на староста, за-
нимање, претходна завршена шко-
ла, должина на траењето на студи-
ите, научна област на магистароката 
работа, стипендисти, даватели на 
стипендии 

Обработка 
сумари 

на 

Виши школи, 
високи школи, 
факултети и у-
метнички ака-
демии 
Студенти, ви-
ши школи, ви-
соки школи, 
факултети и у-
метнички ака-
демии 

Виши школи, 
високи школи, 
факултети, 
уметнички 
академии 

Високи школи, 
факултети, 
уметнички 
академии 

Изработеа на 
обрасци и упат-
ства, обработ-
ка на сумари 
Печатење обра-
сци, подготовка 
за обработка, о-
бработка на 
прашалници, 
обработка на 
сумари 
Обработка на 
сумари 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
сумари 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
сумари 

Обработка на 
сумари 

10 

20.02 
1969 

11 

Печатење обрас-
ци, собирање, 
подготовка на об-
работка, обработ-
ка на прашални-
ци 
Печатење об-
расци, собира-
ње, обработка 
на прашалници 
Дистрибуција, 
собирање 

х XX 30.09 

15) х х 30.09 

- х х 30.03 

174 

Печатење об-
расци, собира-
ње, обработка 
на прашалници 

Печателе обрас-
ци, собирање, 
подготовка за об-
работка, обработ-
ка на прашални-
ци, претх. изв. за 
уписот на студен-
ти врз база на 
контролише 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
за обработка, 
обработка на 
гпрешалници 
Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
за обработка, 
обработка на 
прашалници 

53 

х х 15.01 
1969 

х х 22.01 
1969 

26 

423 

- х х 

20.02 
1969 

20.02 
1969 

175 
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10 Статистички извештај за докто- Назив и место на училиштето, на- Високи школи, Обработка на 

7 8 9 10 

ри на науките — годишно 
(IIIB-7G) во 1968 година 

учна дејност на магистарската ра- факултети 
бота, научна област на даа^орс&ата 
дисертација, годиш* на староста, 
затоплување, место на цхХггој&ниот 
п р о с т о ј 

сумари 
Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
за обработка, 
обработка на 
прашалници 

х х 20.09 
1969 

11 

21 

СТАТИСТИКА НА НАУЧИОИСТРАЖУ В АЛКИТЕ УСТАНОВИ, КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 

7 8 9 10 11 

Истражувања од интерес за це-
лата земја 

1 Годишен извештај за работата 
на народните и работничките 
универзитети (НУ-2), 1967/68 на-
ставна година 

2 Годишен извештај на професи-
оналните и експерименталните 
театри (КУ-1а), 1967/68 сезонска 
година 

3 Годишен извештај за работата 
на аматерските театри (АП-2), 
1967/68 сезонска година 

Број на универзитетите, јазик на кој 
работат универзитетите, универзите-
ти што во својот состав имаат цен-
три, катедри, трибини, дописни 
школи, семинари и курсови по ви-
дови, посетители по социјалниот 
состав и школската подготовка 
јавни предавања и посетители, 
други активности — персонал 
Број на театрите, состав, јазик на 
кој театарот ги дава претставите, 
изведени дела, поименичен список 
на изведените дела, прикажани 
претстави, во седиштето и на госту-
вања, потекло на делото, вид на де-
лото, персонал според видот на ра-
ботниот однос 
Број на театрите, јазик на кој те-
атарот ги дава претставите, изведе-
ни дела, претстави, посетители 
членови: активни, професионалци, 
помегателни. Учество на театрите 
на гостувања и фестивали 

Сите народни и 
работнички у-
ниверзитети во 
СФРЈ 

Сите професио-
нални и експе-
риментални те-
атри во СФРЈ 

Сите аматерски 
театри — са-
мостојни и 
КУД за театри 
што работат во 
нивен состав 

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
за обработка, 
обработка на 
прашалници 

Обработка на 
сум^ри и ели-
минирање на 
повторувања-
та на изведени 
дела 

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
за обработка, 
обработка на 
прашалиици 

Печатење об-
расци,- собира-
ње, подготовка 
за обработка, 
обработка на 
прашалници 

х х 10.02 
1969 

158 

х X 14.01 
1969 

- х х 17.11 

44 

39 
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А Годишен извештај т работата Број на театрите, јазик на кој теат-
ра детските театри (ДП-2), 1967/ рите работат, изведени дела со пои-
68 сезонска година меничен список, претстави и посе-

тители, потекло на делото, гостува-
ња во земјата и во странство, пер-
сонал на театарот (возрасни, деца, 
деца постојано врзани за работата 
на театарот) 

5 Годишен извештај на ансам- Прикажани уметнички концерти во 
блите за народни ора (КУ-3), земјата и во странство и остварени 
1967/68 сезонска година посети на концерти. Персонал спо-

ред видот на работниот однос 

Сите самостој-
ни детски 
театри 

Ансамбли на 
народни ора, 
што работат 
како професио-
нални установи 

Обработка на Печатење об- - х х 25.11 
сумари и ели- ра сци, собира-
минирање на ње, подготовка 

22 

повторувањата 
на изведени 
дела 

за обработка, 
обработка на 
прашалници 

Печатење обра- Собирање 
сци, подготовка 
за обработка и 
обработка на 
прашалници 

- х х 10.12 10 

а 
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ф 
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6 Филхврмонии и професионални Број на установи, концерти и по-
оркестри (ФО-2), 1967/68 сезон- сетители (во земјата и во странство) 
ска година 

7 8 9 10 

филхармонии и 
професионални 
оркестри — са-
мостојни 

7 Годишен извештај за радио и Радио и телевизски станици, тех- * Сите радио и 
телевизија (Радио-1 и ТВ-1) 

£ Годишен извештај 
(Кино-1) 

на кината 

хнички карактеристики (бранови телевизиски 
подрачја на кои емитираат програ- станици во 
ма, радио и телевизиски предава- СФРЈ 
тели и нивната сила). Емисии на 
радио и ТВ програми по видови, за-
послен персонал. Остварени прихо-
ди и производство на филмови за 
телевизија. * Радио и ТВ претплат-
ници 
Кина според организациониот со- Постојани кина, Обработка на 
став, техниката на прикажувањето летни кино- сумари 
филмови и интензитетот на работа- -бавчи и под-
та, број на седиштата во кино-сали- вижни кина 
те, претстави и посетители на до-
машни и странски филмови. Прихо-
ди според изворите и трошоци на 
работењето според видот 

Обработка на Печатење об- - х х 05.11 
сумари расци, собира-

ње, подготовка 
за обработка и 
обработка на 
прашалници 

Подготовка за Печатење об- - х х 15.04 
обработка и об- распи, собира- 1969 
работка на пра- ње и контрола 
шалници 

11 

16 

51 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
за обработка и 
обработка на 
прашалници 

9 Годишен извештај за производ- Филмови според видот, додатната Претпријатија Подготовка 
ството на долгометражен! фил- во метри и техниката на снимање- за производново обработка, 
мови и кусометражни филмови то, со поименичен список (снимање на работна 
(Кино-2, 2а р%2б) филмови) 

за Печатење об-
об- расци и соби-

рање 

10 Годишен извештај за извозот Извезени филмови според метража- Деловно здру- Печатење обра- Собирање 
на долгометражни и куеоме- та, видот (играни, документарни и жение ..Југо-' сци, подготовка 
тражни филмови (Кино-3 и За) ел.), техниката на снимањето со по- славија филм" за обработка и 

именичен' список и земјите во кои и претпријатие обработка на 
се извезени за производство прашалници 

и изнаимување 
на филмови 

11 Годишен извештај за увозот на Увезеш долгометрвжни филмови Деловно здру- Печатена обра- Собирање 
долгометражен и кусометраж- според жанрот, земјите на потекло- жение .Југоела- сци, подготовка 
ни филмови (Кино-4, 4а и 46) то на филмовите шија филм" и за обработка и 

републички обработка на 
претпријатија прашал ници 
за дистрибуција 
на филмови 

12 Годишен извештај за филмови- Поименичан список на филмови што Републички Печатење обра- Собирање 
те во промет (Кино-5) се на репертоар на кината, според претпријатија сци, подготовка 

земјите на потеклото и СР во кои за дистрибуција за обработка и 
се прикажувани на филмови обработка на 

прашалник 

X X х 15.05 
1969 

355 

х х 01.03 
1969 

х х 01.04 
1969 

12 

11 

х х 20.03 
1969 

10 

х х 31,03 
1969 

15 
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13 Годишен извештај— статистич-
ки лист за книги и брошури 
(ШТ-1) 

14 Годишен статистички лист за 
весници-листови (ШТ-2) 

15 Годишен статистички лист за 
списанија (1ПТ-3) 

16 Статистички извештај не домо-
вите на култура 

Број на книги и брошури, дали де-
лото е домашно-странско, јазик на 
изданието, јазик на преводот, ја-
зик на оригиналот, вид на делото, 
област, авторски табаци, тираж, број 
на свески-томови, место на изда-
вачот 
Број на весници, периодика на из-
легувањето, број на излезените бро-
еви, јазик на излегувањето, намена 
не весниците, содржина, локални 
весници, место, вкупен и просечен 

тираж 
Број на списанија, периодика на из-
легувањето, број на излезените бин-
еви, јазик на излегувањето, област 
(според МДЦ), намена и содржина, 
место на излегувањето, вкупен и 
просечен тираж 
Број домови на култура, видови деј-
ности што ги организираат домо-
вите на култура, дејности што дру-
ги ги организираат во дом на кул-
тура, посетители 

Југословенскиот Печатење об-
библиографски сци, собирање, 
институт подготовка за 

обработка, обра-
ботка 

Југословенскиот Печатење обра-
библиографски сци, собирање, 
институт подготовка за 

обработка, об-
работка 

Југословенскиот Печатење об-
библиогг.афски расци, собира-
институт ње, подготовка 

за обработка и 
обработка 

- - х 16.04 
1969 

- х 16.04 
1969 

38 11 

64 

Домови на кул-
тура 

Изработка на Печатење об-
методологија и расци, собира-
обработка на су- ње, подготовка 
мари за обработка и 

обработка на 
прашалници 

- х 16.04 
1969 

х х х 30.06 

СТАТИСТИКА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
Истражувања од интерес за цела-

та земја 
1 Месечен извештај за остваре- Приходи и расходи на фондовите Комунални за- Обработка на Собирање и об- х х х 30. МЕС. 

ните приходи и извршените по видови 
расходи не фондовите на здрав-
ственото осигурување 

2 Месечен извештај за остваре- Приходи и ресходи, вишок на при- Комунални за- Обработка на Собирање и об- х х х 30. МЕС. 
ките приходи и извршените рас-
ходи, со вишок на приходи и ви-
шок на расходи по комунални 
заедници 

3 Месечен извештај за остварени-
те приходи и извршените рас-
ходи не фондовите на инвалид-
ското и пензиското осигурување 

хода и вишок на расходи 

води за еоци- сумари 
јално осигуру-
вање 

води за соци- сумари 
јално осигуру-
вање 

работка 

работка 

Приходи и расходи на фондот по Комунални за- Обработка на Собирање и об- - х х 30. МЕС. 
видови води за соци- сумари 

јално осигуру-
вање 

работка 

4 Месечен извештај за приходи- Приходи и расходи на фондот по Комунални за-
те и расходите на фондовите на видови води за соци-
основното здравствено осигуру- јално осигуру-
вање на земјоделците вање 

5 Месечен извештај за приходи- Приходи и расходи на фондот по Комунални зе-
те и расходите на фондовите видови води за социјал-
на проширеното здравствено о- но осигурување 
сигурувење на земјоделците 

Обработка на 
сумари 

Обработка на 
сумари 

Собирање и 
работка 

об-

Собирање и об-
работка 

х х х 30. МЕС. 

х х х 30. МЕС. 
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Прихода! и расходи по видови 6 Тримесечен извештај за прихо-
дите и расходите не фондовите 
на задолжителното здравстве-
но реосигурување 

7 Тримесечен извештај за состој- Состојба на резервите и 
бата на резервите и другите средства на фондовите 
средства на фондовите 

Републички за- Обработка на 
вод за социјал- сумари 
но осигурување 

другите Комунален за- Обработка на 
вод за социјал- сумари 
но осигурување. 
Републички за-
вод за социјал-
но осигурување 

на Републички за- Обработка на 
вод за социјал- сумари 
но осигурување 

на Комунален за- Обработка на 
на вод за социјал- сумари 

но осигурување 

8 Полугодишни бруто биланс не Податоци според структурата 
.републичките заводи единствениот контен план 

9 Полугодишни бруто биланс на Податоци според структурата 
фондовите на комуналните за- контниот план на заедниците 
едници социјалното осигурување 

10 Полугодишен бруто биланс на Податоци според структурата на Републички за- Обработка на 
фондовите на републичките за- контниот план на заедниците на со- вод за социјал- сумари 
едници цијалното осигурување но осигурување 

11 Полугодишни бруто биланс на Податоци според структурата на е- Комунален за- Обработеа на 
комуналните заводи динствениот контен план вод за социјал- сумари 

но осигурување 

12 Полугодишен извештај зе ело- Вложени средства по години и на-
жалите средства на фондовите чинот на вложување 
на социјалното осигурување и 
додатокот на деца 

Комунален за-
вод за социјал-
но осигурување. 
Републички за-
вод за социјал-
но осигурувале 

Обработка на 
сумари 

Собирање и об- - х х 30.04 
работна 30,07 

30 10 
30.03 

Собирање и об- х1в) х х 30.04 
работка 30 07 

30.10 
30.03 

Собирање и об- - х х 30.07 
работна 30.03 

Собирање и об- х17) х х 30.07 
работка 30.03 

Собирање и об- - х х 30.07 
работка на по- 30.03 
датоци 

Собирање и об- x l 8)x х 30 07 
работна на по- 30.03 
датоци 

Собирање и об- х1в)х х 30.07 
работна на по- 30.03 
датоци 

И 

44 

45 

124 

204 

23 

42 
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13 Месечен извештај за активните Состојба и движење на активните Комунален за- Обработка на 
осигуреници и лицата привре- осигуреници според дејностите и вод за социјал- сумари 
мено вон работен однос полот; бројна состојба на лицата но осигурување 

привремено вон работен однос кои 
имаат право на здравствено осигу-
рување 

14 Месечен извештај за привре- Случаи и денови на привремена не- Комунален за- Обработка да 
меката неспособност —»- спрече- способност за работа според причи- вод за социјал- сумари 
ност за работа на осигурениците ната за неспоообност л полот но осигурување 
според полот 

15 Месечен извештај зџ привред Случаи и денови на привремена не- Комунален -за- Обработка на 
маната неспособност — спрече- способност за работа според дејно- вод за социјал- сумари 
ност за работа на осигуреници«' стите и причината за неспособност но осигурување 
те според дејностите за работа 

Собирање ц об- х х х 30 МЕО. 2 076 
работна на по-
датоци 

Собирање и об- х х х 30. МЕС. 930 
работна на по-
датоци 

Собирање и об- х х х 35 жшџ 2 391 
работна на ДО- по и з -
датоци кот на 

извештај-
ниот месец 

WI 
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16 Тримесечен извештај за корис- Случаи и денови на болничко ле- Комунален за- Обработеа на 
телето на здравствена заштита кување, број на издадени лекови, вод за социјал- сум ари 
и други права од здравствено- ортопедски и санитарни справи, но осигурување 
то осигурување број на патувања поради користење 

здравствена заштита, надоместоци 
за опрема на дете, погребни трошо-
ци и посмртни помошти 

17 Тримесечен извештај за несре- Повредени лица според дејностите Комунален за- Обработка на 
ките при работата и полот, смртни случаи вод за социјал- сумари 

но осигурување 

18 Годишен извештај за несреќите 
при работата 

19 Полу годишен извештај за про-
фесионалната -оеха би лит аци ја 
на инвалиди на трудот 

20 Полу годишен извештај за зашт-
едувањето на инвалиди на тру-
дот 

21 Месечен извештај за корисни-
ците на давања врз основа на 
инвалидско и пензиско осигу-
рување 

22 Полугодишен извештај за ко-
рисниците на инвалидски пен-
зии на кои во текот на извеш-
тајниот период првпат им е 
установено правото 

23 Полугодишен извештај за ко-
рисниците на старосна пензија 
на кои во текот на извештај-
ниот период првпат им е устано-
вено правото 

Несреќи според дејностите, местото 
и времето кога се случила несре-
ќата; повредени лица според: деј-
ностите, причината и разлогот за 
случувањето, полот и годината на 
староста, природата на повредата, 
занимањето и работата што ја вр-
шеле 
За, инвалиди на трудот што се нао-
ѓаат на професионална рехабили-
тација како и за инвалиди на тру-
дот што чекаат на рехабилитација: 
пол, стручно образование и години 
на староста, причина на инвалид-
носта 
Запослени инвалиди на трудот и 
инвалиди на трудот што чекаат на 
запослување според . условите на 
запослување и работното време, по-
лот и стручното образование, годи-
ните на староста и според дејнос-
тите 
Корисници по водови давања, сос-
тојба, прираст и отпад на корисни-
ци 

Корисници според стажот, основот 
и износот на пензиските примања, 
дејноста, годините на животот во 
моментот на настапувањето на ин-
валидноста, причината на инвалид-
носта, дијагнозата на болеста, полот 
и стручното образование 
Корисници според дејностите, по-
лот, стажот, годините на животот 
во моментот на остварувањето на 
правото, пензискиот основ и изно-
сите на пензиските примања и стру-
чното образование 

Комунален- за- Обработка на 
вод за социјал- су мари 
но осигурување 

Комунален за* Обработка на 
вод за социјал- сумари 
но осигурување 

Комунален за- Обработка на 
вод за соци- сумари 
јално осигуру-
вање 

Комунален за- Обработка на 
вод за соци- шумари 
јално осигуру-
вање 

I 

Комунален за-
вод - за соци-
јално осигуру-
вање 

Комунален за-
вод за соци-
јално осигуру-
вање 

Обработка на 
сумари 

Обработка на 
сумари 

6 

Собирање и об-
работка на по-
датоци 

7 8 9 10 

30.04 
30.07 
30.10 
30.01 

11 

584 

Собирање и об- х18) х х 30.04 
работка на по- 30.07 
датоци 30.10 

30.01 
Собирање и об- - х х 30.05 
работка на по-
датоци 

Собирање и об- х18) х х 30.08 
работка на по- 30.01 
датоци 

Собирање и об- х18) х х 30.08 
работка на по- 30.01 
датоци 

Собирање и об- х18) х х 30. МКС. 
работка на по-
датоци 

Собирање и об-
работка на по-
датоци 

Собирање и об-
работка на по-
датоци 

х х 30.08 
28.02 

х х 30.08 
28.02 

215 

380 

96 

99 

264 

131 

131 
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24 Полугодишен извештај за ко-
рисниците на семејна пензија 
на кои во текот на извештај-
ниот период првпат им е уста-
новено правото 

Статус на осигуреникот од кој го 
изведува правото, стаж, основ на 
семејната пензија, изндс на пензис-
кото примање, број на корисниците 
на семејна пензија 

Комунален за- Обработка на 
вод за соци- сумари 
јално осигуру-
вање 

25 Полугодишен извештај за ко- Категорија на осигурениците, из- Комунален за-
риениците на инвалиднина на нос на инва ли диии а та, причина за вод за соци- Обработка на 
кои во текот на извештајниот телесното оштетување и степен на јално осигуру- сумари 
период првпат им е установено телесното оштетување вање 
правото 

26 Полутодишен извештај за ре- Број на примените и решени пред- Комунален за- Обработка на 
шавањето на предмети во ко- мети, траење на постапката, број 
муналните и републичките за- на пресуди и решенија по жалби 
води 

вод за еоци- сумари 
јално осигуру-
вање. Репуб-
лички завод за 
социјално оси-
гурување 

27 Годишен извештај по комунал- Основни податоци за корисниците и Комунален за- Обработка на 
ни заедници и општини користењето на право по комунал- вод за соци- сумари 

ви заедници за социјално осигуру- јално осигуру-
вање и општини вање 

28 Попис (инвентура) на корисни- Податоци за корисниците на пен- Комунален за- Директивни и 
циге на пензии зип, односно пензии групирани спо- вод за соци- методолошки 

ред групите на износи на пензии и јално осигуру- работи 
пензискиот стаж и групите на пен- вање 
зиски стаж, видот на пензии и пе-
риодите на пензионирање 

,с) Резултати само за фондовите на здравственото осигурување. 17) Резултати само за територијата на комунална заедница. 18) Резултати само за територијата на комунален завод. 

СТАТИСТИКА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

1 

Истражувања од интерес за цела-
та земја 

1 Годишен статистички извештај 
на установите за дневен прес-
тој на деца (СЗ-И) 

Вид на установата, основач, капа- Јасли, обдени- Обработка на 
цитет, штитеници што се под ста- шта, забавишта, сумари 
рателство, штитеници чии мајки се комбинирани 
запослени, штитеници според годи- установи 
вите на староста, времето на пре-
стојот во установата, плаќањето це-
на на престојот, исхрана на штите-
ниците, број на штитеници 'што по-
сетуваат училиште, персонал 

Собирање и об-
работка на по-
датоци 

Собирање и 067 
работка на по-
датоци 

х х 30.08 
28.02 

х х 30.08 
28.02 

Собирање и об- xt8) х х 30.07 
работка на по- 30.01 
датоци 

Собирање и об- х х х 30.06 
работка на по-
датоци 

Собирање и об- - х х 31.12 
работеа на по-
датоци 

131 

113 

162 

335 

104 

7 8 9 10 11 

Печатење, соби-
рање, подготов-
ка за обработ-
ка, обработка на 
прашалници 

х х 30 05 
1969 

207 
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2 Годишен статистички извештај 
на установите за слободни ак-
тивности (СЗ-12) 

3 Годишен статистички извештај 
на установите за сместување и 
згрижување на младина (C3-13) 

5 Годишен статистички извештај 
на установите за професионал-
на рехабилитација (СЗ-21) 

Вид на установата, основач, година 
на основањето, деца што престоју-
ваат во установата, секции и чле-
нови, персонал 

Вид на установата, основач, година 
на основањето, капацитет, штите-
ници според родителите, штитеници 
под старателство, број деца од соци-
јални осигуреници, штитеници спо-
ред плаќањето на престој, штитеници 
според школувањето, персонал, шти-
теници што несе примени поради 
пополнет капацитет 

4 Годишен извештај на установи-
те за воспитно запуштени деца 
и младина (СЗ-17) 

Вид установи, основач, година на 
основањето, капацитет, број на 
штитеници што не се примени по-
ради пополнет капацитет, штите-
ници примени во установата, шти-
теници според семејните услови, 
штитеници под старателство, број 
деца на социјални . осигуреници, 
штитеници според школувањето, 
штитеници упатени од установа, 
персонал, штитеници што поминале 
низ дисциплински центар 
Вид на установата, основач, годи-
на на основањето, капацитет, спо-
ред видот на инвалидитет от, според 
плаќањето цената на престојот, спо-
ред насоката на оспособувањето, 
запослен персонал, број инвалиди 
што не се примени, инвалиди според 
причината за користење на устано-
вата, инвалиди според насоката на 
оспособувањето 

Пионерска до-
мови, пионерс-
ки клубови, дет-
ски соби, дет-
ски игралишта 
Установи . за 
сместување де-
ца и младина 
лишени од ро-
дителски гри-
жи; установи за 
сместување де-
ца и младина 
што се школу-
ваат вон од ме-
стото на живе-
ењето на роди-
телите. 
Установи за 
сместување на 
инвалидни де-
ца и младина 
за време на 
школувањето и 
оспособување-
то. Установи за 
згрижување на 
потешко телес-
сно инвалидни 
деца и младина 
Прифатилиш-
та, прифатни 
станици, мла-
дински рабо-
тилници, заводи 
и домови за 
воспитно запу-
штени деца 

Заштитни рабо-
тилници, заво-
ди и центри за 
професионал-
на рехабили-
тација 

Обработка на 
сумари 

Обработка на 
сумари 

Обработеа на 
сум а ри 

Обработка на 
сумари 

Печатење, соби-
рање, подготов-
ка за обработ-
ка, обработка на 
прашалници 
Печатење, соби-
рање, подготов-
ка за обработ-
ка, обработка на 
прашалници 

Печатење обрас-
ци, подготовка 
за обработка, о-
бработка на пра-
шалници 

Печатење, соби-
рање, подготов-
ка за обработ-
ка, обработка на 
прашалници 
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6 Годишен статистички извештај 
на установите за сместување и 
згрижување на возрасни (C3-31) 

7 Годишен 'статистички извештај 
на прифатилиштата за возрас-
ни (СЗ-33) 

8 Годишен статистички извештај 
на установите за стручна соци-
јална работа (СЗ-41) 

9 Годишен статистички извештај 
за корисниците и формите на 
социјална заштита 

Вид на установата, основач, година 
на основањето, капацитет, штитени-
ци според причината за прием, спо-
ред плаќањето, запослен персонал, 
број лица што не се примени пора-
ди пополнет капацитет 
Вид на установата, основач, година на 
основањето, капацитет, број на лицата 
што несе примени поради пополнет 
капацитет, штитеници според причи-
ната за прием во прифатилиштето, 
штитеници што се упатени од при-
фатилиште, персонал 
Вид на установата, основач, година на 
основањето, социјални случаи според 
видот, преземени мерки за заштита 
според видот, персонал, број шти-
теници што поминале низ дисцип-
лински центар 
Број корисници на социјална помош 
според к а т е г о р и ј е : а) деца и мла-
дина, деца лишени од родителски 
грижи, деца попречени во физич-
киот и психичкиот развиток според 
видот на дефектност, воспитно за-
пуштени деца, материјално необез-
бедени деца, здравствено загрозени 
деца; б) возрасни лица (возрасни со 
физички и психички смеќавања 
според видот, социјално необезбеде-
ни лица според видот). Форми на 
социјална заштита:* старателство, 
ограничување и лишување од роди-
телско право, посвојување, засилен 
надзор, упатување на деца и мла-
дина во воспитни установи, упату-
вање во установи за дефектни ма-
лолетници, упатување на школува-
ње, односно стручно оспособување 
и. материјална помош за школува-
ње, упатување на категоризација и 
плаќање трошоци за категориза-
ција, упатување на рехабилитација 
и плаќање трошоци за рехабилита-
ција, помоли во заштедувањето, упа-
тување деца на летување и закреп-
нување и плаќање трошоци за сме-
стување во социјални установи и 
туѓи семејства и плаќање трошоци, 
постојана парична помош, парична 
помош на жртвите од фа штетички -

Установи за Обработка на 
сместување на сумари 
возрасни. Уста-
нови, за згрижу-
вање на инва-
лиди 
Прифатилиш- Обработка на. 
та за возрасни сумари 

Установи зџ Обработка на 
стручна соци- сумари 
јална работа 

Општински ор- Израб<->тка на 
гани надлсж'^*' методеттогт1 ја. 
за работите на Обрабс^ка на 
социјалната за- су мари 
штита. Центри 
за социјална 
работа 

Печатење, соби- х х х 30.06 
рање, подготов- 1969 
ка за обработ-
ка, обработка на 
прашалници 

Печатење на об- х х х 31.06 
расци, собира- 1969' 
ње, подготовка 
за обработка, о-
бработка на пра-
шалници 

Печатење на об- х х х 30.06 
расци, собира- 1969 
ње, подготовка 
за обработка, о-
бработка на пра-
ш а л н и к 
Печатење на об- х х х 30.07 
расци, собира- 1969 
ње, подготовка 
за обработка, о-
бработка на су-
дари 

11 

40 

23 

155 
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от терор, парична помош на семеј-
ствата на кадровци, еднократна по-
мош во натура, обезбедување нега 
во стан, упатување на користење 
здравствена заштита и плаќање 
трошоци 

10 Годишен извештај за додатокот Број корисници на додаток на деца, Општински 
на деца број деца и др. органи 

Изработка на 
методологија, 
изработка на 
сумари 

Печатење обрас-
ци, собирање и 
обработка 

X X 

СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВОТО НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Истражувања од интерес за цела-

та земја 
1 Извештај за организационата Податоци за организационите еди- Секоја здрав- Собирање, сре- Здравствени 

структура, кадрите и опреме- ници, капацитетот и кадрите по ствена установа дување, обра- центри: Печате-
носта на здравствените уста- профили за секоја организациона 
нови единица. Податоци за опременоста 

на' здравствените установи, опрема 
во употреба, опрема вон од употреба 

2 Извештаи за работата на служ- Работа на службите на здраестве-
бите на здравствените установи »ите установи по видови 

3 Извештаи за заболувањата и 
состојбите утврдени во служ-
бата за општа практика и во 
специјалистичките служби на 
амбу л антно-по л ик л инички ус-
танови, во службата за меди-
цината на трудот и во диспан-
зерските служби 

4 Извештај за бројната состојба 
на здравствените работници од 
сите профили 

5 Болесничко-статистички 
чиња 

лив-

Секоја здрав- Обработка на 
ствена установа сумири за 

СФРЈ 

Податоци за заболувањата и состој-
бите утврдени во службите за оп-
шта практика и специјалистичките 
служби, медицината на трудот и 
динспанзерските служби кај оние 
лица што се обрнале до здравстве-
ните установи за давање здравстве-
на заштита 
Податоци за бројот на медицинскиот 
персонал со висока подготовка по 
профили и за бројот на медицин-
скиот персонал со виша, средна и 
нижа стручна подготовка 

Лица лечени во стационарни здрав-
ствени установи според полот, ста-
роста, занимањето, категоријата на 
здравственото осигурување, дијаг-
нозата, должината на лекувањето. 
За умрени и дијагноза на причина-
та на смртта 

Секоја здрав-
ствена установа 

Секоја здрав-
ствена установа 
и секој поеди-
нец кој врши 
приватна прак-
тика 
Секоја болнич-
ка здравствена 
установа• 

Обработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Обработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Обработка на 
сумаои за 
СФРЈ 

х х х 01.0* 

ботка на сума- ње обрасци, со-
ри за СФРЈ бирање, среду-

вање и обработ-
ка на прашал-
н и к 
Здравствени 
центри: Печате-
ње обрасци, со-
бирање, среду-
вање и обработ-
ка на прашал-
ници 
Здравствени 
центри: Печате-
ње обрасци, со-
бирање, среду-
вање и обработ-
ка на прашал-
ници 

Здравствени 
центри: Печате-
ње обрасци, со-
бирање, обра-
ботка на мате-
ријалот 
Здравствени 
центри: Печате-
ње обрасци, со-
бирање, среду-
вање и обработ-
ка на индивиду-
ални ливчиња 

795 

х х х 01.05 2 675 

х х х 01.05 2 564 

х х х 31.12 

х х х 31.12 

719 

I 190 



в Картон на повредениот Повредени лица лекувани во сте-' Секоја болнич- Обработка на 
ционарни здравствени установи спо- ка здравствена сумари за 
ред полот, староста, дијагнозата и установа СФРЈ 
видот на повредата (на работа, вон 
работа) 

7 8 9 10 

Здравствени 
центри; Печате-
ње обрасци, со-
бирање, среду-
вање и обработ-
ка на индивиду-
ални ливчиња 

X X X 31.12 

11 

443 

7 Пријава на породувања Податоци за родилката, пораѓање- Сите ' 
то и новороденчето. Податоци за лишта 
заболувањата на родилката и но-
вороденчето и за состојбата при ис-
пишувањето. За умрена родилка и 
новороденче податоци за причината 
на смртта 

породи- Обработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Здравствени 
центри: Печате-
ње обрасци, со-
бирање, среду-
вање и обработ-
ка на индивиду-
ални ливчиња 

х XX 31.12 854 

8 Пријава на фетална смрт Податоци за поранешните бременос- Здравствени Обработка на 
ти и пометнувања. Број на живи установи во кои сумари за 
деца. Податоци за сегашното помет- се врши прекин СФ^Ј 
нување на бременост 

Здравствени 
центри: Печате-
ње обрасци, со-
бирање, среду-
вање и обработ-
ка на индивиду-
ални пријави 

х х 31.12 543 

9 Лист за рехабилитација Податоци за лицето на рехабилита-
ција, за состојбата поради која е 
преземена рехабилитација, за трае-
њето на третманот и за исходот на 
третманот 

Здравствени у-
станови за ре-
хабилитација 

ОСр обетка на 
сумаои за 
СФРЈ 

Здравствени 
центри: Печате-
ње обрасци, со-
бирање, среду-
вање и обработ-
ка на индивиду-
ални пријави 

х х х 31,12 235 

10 Извештај за привремената не- Податоци за осигуреникот, приро- Здравствени у- Обработка на 
способност (спреченост) на оси- дата и траењето на неспособноста за станови што и- сумари за 
гуреникот за работа работата, за гранката на стопанска- ма ат право да СФРЈ 

та дејност, дијагнозата им отвораат бо-
ледување на 
активни осигу-
реници 

Здравствени 
центри: Печате-
ње обрасци, со-
бирање, среду-
вање и обработ-
ка на индивиду-
ални пријави 

х XX 31.12 4 032 

11 Извештај за извршените тему- Податоци за бројот на вакцинирани Сите здравиве- Обработка на 
низации лица и видот на имунизација ни установи сум а ри за 

што спроведу- СФРЈ 
ваат имуниза-
ција 

Здравствени 
центри: Печате-
ње обрасци, со-
бирање, среду-
вање и обработ-
ка на прашал-
ници 

х х 01,05 779 
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12 Извештај за движењето на за- Податоци за лицето, и за заразната Секоја здрав- Обработка на Здравствени 
разните оолести болест и преземените мерки ствена установа сумари за 

што ќе утврди СФРЈ 
заразна болест 

Истражувања од интерес за фе-
дерацијата 

13 Студија за кардиоваскуларните Податоци за лицата од машки пол Граѓани од 
болести. родени од 1904—1927 од две одбрани 

индустриски подрачја; Тузла, Ре-
метинец, податоци за заболувањето, 
занимањето, осигурувањето, исхра- ките подрачја 
ната, физичката активност 

машки пол ро- и стражу ва-
дени од 1904— љето 
1927 на одбра-

центри: Печате-
ње обрасци, со-
бирање, среду-
вање и обработ-
ка на индивиду-
ални пријави 

Сите фази на 

х х 01. МЕ С. 
10. МЕО. 
20. МКС. 

11 

1 094 

:: х 1970 

14 Студија за смртноста кај доен-
чињата 

Студијата се изведува на одбрането Жени во фер-
подрачје -во тек^ на 4 години и ќе тил ен период 
даде податоци за факторите на смр- на одбраните 
тноста ка ј доенчињата, за в ли јани- подрачја 
ето на географските, климатските, 
етничките, просветните, здравстве-
ните фактори, факторите за исхрана 
на мајката и детето, хигиенските 
фактори 

Сите фази на 
истражува-
њето 

х - х 1971 

15 Студија за влијанието на ин-
дустрии; ал изациј ата врз здрав-
јето на работниците 

Со индивидуален прашалник и со Работници на Сите фази на 
прашалник во домаќинството, како индустриски истр^жува-
и со ситематски интерниста ки и базен и група њето 
психијатриски прегледи и со психо- на индустриско' 
лешки тестови да се исплати 2000 население-
работници. 2000 ^индустриско на- -контролна 
селение исто така ќе биде испита- група 
но и ќе претставува контролна гру-
па 

х - х 1972 

16 Студија за користењето на 
здравствена служба и здрав-
ствена заштита 

Податоци за користење на здрав- Граѓани избра- Сито фази на 
ствена служба и здравствена заш- ни со случаен и стр ажув апе-
тита од страна на граѓани. Подато- избор на одбра- то 
ци за заболувањата на оние лин* но подрачје 
што се јавиле за давање здравстве-
на заштита 

х - х 1969 

17 Меѓународна компаративна сту- Со индивидуален прашалник ќе се Сите болнички Сите фази на 
даја за користењето НУ болнич- соберат податоци за лицата лекува- установи на и- истражувањето 
ка служба ни во стационари установи со цел збраното 

да се утврди методата за анализи- рачје 
рање на основните фактори за ко-
р и с т е а и планирање на болнички 
услуги 

под-

х - х 1969 
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18 Студија за ефектот на интен-
зивната и екстензивната при-
мена на контрацепција врз ви-
сочината на помешувањата 

Истражувања од интерес за цела-
та земја 

1 Статистички лист за обвинето 
полнолетно лице против кое 
кривичната постапка е заврше-
на со запирање или со одбиввч-
ка односно ослободувачка пре-
суда (Опт/1) — собирање 05 ме-
сечно — обработка годишно 

2 Статистички лист за малолетно 
лице ' против кое кривичната 
постапка пред совет за мало-
летници е запрена (Опт/I Мл) — 
собирање 05 месечно — обра-
ботка. годишно 

3 Статистички лист за осудено 
полнолетно лице (СК-11) (соби-
рање месечно — обработка го-
дишно) 

4 Статистички лист за осудено 
малолетно лице (СК-21) (соби-
рање месечно — обработка го-
дишно) 

5 Статистички извештај за пред-
метите на истрагата и за прит-
ворот (КС-СТР) 

Податоци за ефектот на интензив- Определени у- Сите фази на 
ната примена на современи сред- станови во Бел- истражу-
ства за контрацепција врз височи- град,, Сараево и вањето 
ната на пометнувањата и морбиди- Суботица 
тетот кај жените. Во контролната 
група истите податоци без интензив-
ната примена на контрацепција 

СУДСКА СТАТИСТИКА 

Дело, заковски основ според кој по-
стапката е запрена односно според 
кој обвинетиот е ослободен од обви-
нението или обвинението е одбиено, 
претходно лишување од слобода 
(притвор- истражен затвор) 

Сторител на дело, помлад малолет-
ник, постар малолетник, дело, за-
конски основ според кое постапката 
е запрена, применети привремен^ 
мерки во текот на постапката (чл. 
441 и 451 од ЗКП) 

Кривично дело, време и место на 
извршувањето на кривичното дело. 
главна казна или мерка, мерка за 
безбедност, условна осуда, поранеш-
на осуда, пол, старост, занимање 

Кривично дело, време и место на 
извршувањето' на кривичното дело, 
малолетнички затвор или воспитна 
мерка, мерка за безбедност, пора-
нешна осуда, семејни прилики, за-
нимање на родителите 
Број на примени, решени и нереше-
ни предмети на истрагата, број ли-
ца против кои е определен притвор, 
траење на притворот во претходна-
та постапка и број на вложените 
жалби 

Општински и 
окружни судо-
ви од општа 
надлежност 

Општински и 
окружни судо • 
ви од општа 
надлежност 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Обработка 
на сумари 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Обработка 
на сумари 

Првостепен суд 
од општа над-
лежност, оп-
штински, окру-
жен 

Првостепен суд 
од општа над-
лежне ст: оп-
штински, окру-
жен 1 

Општински и 
окружни судови 
од општа над-
лежност 

СЗС — печате-
ње на обработ-
чи табели, об-
работка на су-
мари 

СЗС — печате-
ње на обработ-
ил табели, об-
работка на 
сумари 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Обработка 
на сумари 

х 1970 

Републички се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка, обра-
ботка на пра-
шалници и об-
работка на су-
мари 
Републички се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка, обра-
ботка на пра-
шалници и об-
работка на су-
мари 
Републички за-
води за стати-
стика. Собира-
ње, подготовка 
за обработка, о-
бработка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци 
РЗС — собира-
ње, подготовка 
за обработка, о-
бработка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци 
Републички се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х х 01.05 

х х х 01 05 

х ППРТХОП-
ни 31 05 
Конечни 
20.07 
15.12 

х Претход-
ни 31.05 

Конечни 
20.07 
15.12 
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6 Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и нере- Општински и Сојузниот совет Републички се- х х х 01.07 
жењето на кривичните предме- шени предмети, резултати од завр- окружни судови за правосуд- кретаријат за 
ти во првостепена постапка шување не првостепена постапка и од општа над- ство. Обработка правосудство. 
(KC-2/I) — годишен траење на постапката лежност на сумари Собирање, под-

готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

7 Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и нере- Општински и Сојузниот совет Републички се- х х х 01.07 
жењето на кривичните предме- шени предмети, резултати од завр- окружни судо- за 
ти на малолетници во подготви- шување на постапката и траење на ви од општа 
телна постапка и во постапка постапката надлежност 
пред совет за малолетници 
(TC-2/I Мл) — годишен 

правосуд- кретаријат за 
ство. Обработка правосудство, 
на сумари Собирање, под-

готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
шалници < 

12 

(KC-2/II) — годишен 

8 Статистички извештај з«а дви- Број на примени, решени и нере- Окружни судо- Сојузниот совет Републички се- х х х 01.05 
жењето на кривичните предме- шени предмети, резултати од завр- ви од општа за правосуд- кретаријат за 
ти во второстепена постапка шување на постапката по жалбите, надлежност и ство. Обработка правосудство. 

број на предмети според кои е из- републички вр- на сумари Собирање, под-
јавена жалба повеќе пати, траење ховни судови готовка за об-
на второстепената постапка работка и обра-

ботка на пра-
шалници 

9 Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и нервите- Републички вр- Сојузниот совет Републички се- х19) х х 01.05 
жењето на кривичните продме- ни предмети и резултати од завр- ховни судови и за правосуд- кретаријат за 
ти во постапка од траг егепен шување на постапката Врховниот суд ство. Собирање правосудство. 
(KC-2/III) — годишен на Југославија и обработка на Собирање, под-

сумари готовка за об-
работка и обра-

. ботка на пра-
шалници 

10 Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и нере- Републички вр- Сојузниот совет Републички се- х19) х х 01.05 
жењето на кривичните предме- шени предмети и резултати од за- ховни судови и 
ти според барањата за заштита 
на законитоста и барањата за 
вонредно ублажување на каз-
ната (КС/зз — годишен) 

вршување на постапката по вложе-
ни барања 

Врховниот суд 
на Југославија 

за правосуд- кретариЈат за 
ство. Собирање правосудство, 
и обработка на Собирање, под-
сумари готовка за об-

работка и обра-
ботка на пра-
шалници 

И Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и нере- Општински и Сојузниот совет Републички се- х 
жењето на процесните гтредме- шени предмети, резултати од завр- окружни судо- за правосуд- кретаријат за 
ти во првостепена постапка шување на првостепената постапка ви од општа ство Обработка правосудство. 
(ГС-п/1) — годишен и траење на постапката надлежност на сум-ари Подготовка за 

обработка и об-
работка на пра-
ш а л н и к 

х х 01.05 12 
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12 Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и нореше- Општински и 
жењето на предметите по туш- ни предмети, одлуки по тужба, вло- окружни судо-
ви за издавање платш налог во жени приговори на издадени плат- ви од општа "тво. Обработка 
првостепена постапка (ГС-п/I) ни налози надлежност на сумари 
— годишен 

Сојузниот совет Републички се-
за правосуд- кретаријат за 

х XX 01.05 

правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и об-
работка на пра-
вилници 

13 Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и нере- Општински су- Сојузниот совет Републички се- х х х 01.05 
жењето на земјишнокнижните шени предмети, број на издадени дови 
предмети во првостепена пос- тк. извадоци, преписи и службени 
тапка (ГС-зк/1) — годишен потврди 

х х х 01.05 

за прав ос уд- кретаријат за 
ство. Обработка правосудство, 
на сумари Собирање, г ЈД-

готовка за об-
работка и об-
работка. на пра-
шалници 

Сојузниот совет Републички се-
за правосуд- крстари јат за 
ство. Обработка правосудство, 
на сумари Собирање под-

готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
шал ници 

15 Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и нере- Општински су- Сојузниот совет Републички се- х х х 01,05 

14 Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и • нере- Општински 
жењето на предметите за извр- шени предмети, дозволени извршу- судови 
шување и обезбедување во пр- вања, спроведени извршувања 
постепена постапка (ГС-и/1) — 
годишен 

жењето на вонпроцесните пред- шени оставински и други вонпро- дови 
мети во првостепена постапка десни предмети. Прилив на одделни 
(ГС-в/1) — годишен видови посложени вонпроцесни 

предмети 

за правосуд- кретариЈат за 
ство. Обработка правосудство, 
на сумари Собирање, под-

готовка за обра-
ботка и обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

16 Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и нере- Окружни судо- Сојузниот совет Републички се- x,fl) х х 01.05 
жењето на процесните, изврш- шени предмети, резултати од завр- ви од општа за правосуд- кретаријат за 
ните и вонпроцесните предмети шување на второстепената постапка надлежност и ство. Обработка правосудство, 
во второстепена постапка (ГС- и траење на постапката републички вр- на сумари .Собирање, под-
-пив/И) — годишен ховни судови готовка за обра-

ботка и обра-
ботка на ггра-
шалници 
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17 Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и нере- Републички вр- Сојузниот совет Републички се- -
жењето на граѓанските пред- шени предмети, резултати од завр- ховни судови и за правосуд- кретаријат за 

ревизии шување на постапката од трет сте-
пен и траење на постапката 

мети по вложени 
(ГС/рев) — годишен 

Врховниот суд ство. Собирање правосудство, 
на Југославија и обработка на Собирање, под-

сумари тетовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х 01.05 
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18 Статистички извештај зе дол-
жината на траењето на постап-
ката во решавањето на процес-
ните предмети завршени со 
пресуда (ГС-тп) — годишен 

19 Статистички извештај за дви-
жењето на граѓанските предме-
ти по барања за заштита на за-
конитоста (ГС-зз) — годишен 

20 Статистички извештај за дви-
жењето на предметите по бара-
ња за заштита на законитоста 
против одлуки на Врховниов 
стопански суд (ПС/зз) — годи-
шен 

21 Статистички извештај за пове-
дените граѓански 'спорови (ГС-
-п/вр) — годишен 

22 Статистички извештај за дви-
жењето на предметите по пред-
лози за присилно порамнување 
и стечај на имател на дуќан 
(ГС-пс/1) — годишен 

Број на правосилно завршени про-
цесни предмети со пресуда, според 
должината на траењето на постап-
ката од поднесувањето на тужбата 
до донесување на правосилна пре-
суда 

Број на примени, решени и нереше-
ни предмети и резултати од завр-
шување на постапката по вложени 
барања 

Број на примени, рзшгни и нере-
шени предмети, резултати од завр-
шување на постапката по вложени 
барања ' 

Број на поведени граѓански спорови 
по одделни области од граѓанско-
правните односи и вредност на 
предметите на спорот 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети од присилно порам-
нување и стечај, резултати од за-
вршување на постапката и траење-
то на постапката 

23 Статистички извештај за дви-
жењето на предметите по туж-
би во управни спорови (УСД) 
— годишен 

24 Статистички извештај за дви-
жењето на предметите по жал-
би во управни спорови (Ус/И) 
— годишен 

4 
Општински и 
окружни судо-
ви од општа 
надлежност 

Републички вр-
ховни судови и 
Врховниот суд 
на Југославија 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети, поднесител на туж-
ба. резултати од завршување на по-
стапката по тужба и трвење на по-
стапката 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети, поднесител на жал-
ба и резултати од завршување не 
постапката по жалбата 

Републички вр-
ховни судови и 
Врховниот суд 
на Југославија 

Врховниот суд 
на Југославија 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Обработка 
на сумари 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и обработка на 
сумари 

Врховниот суд 
на Југославија 

Општински и 
окружни судо-
ви од општа 
надлежност 

Општински су-
дови 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
подготовка за 
обработка и об-
работка на 
сумари 
Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Обработка 
на сумари 

Сојузниот совет 
за правосуд* 
ство. Обработка 
на су мар и 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и обработка на 
сумари 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и подготовка за 
обработка и об-
работка на 
сумари 

6 
Републички се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
шалници 
Републички се-
кретаријат за 
правосудство 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
шалник* 

7 8 9 10 11 

х х х 01.05 

Републички се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и оооа-
ботка на пра-
шалнипи 
Републички се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обоа-
ботка на пра-
шалпици 
Републички се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
шалници / 

х х 01.05 
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25 Статистички извештај за пра-
восилно довршените управни 
спорови (Ус-вр) — годишен 

26 Статистички извештај за дви-
жењето на предметите по бара-
ња да се испита одлука донесе-
на во управен спор (Ус/исп) — 
годишен 

27 Статистички извештај за дви-
жењето на предметите по под-
несени барања за заштита на 
законитоста против одлуки до-
несени во управни спорови 
(Ус/зз) — годишен 

28 Статистички извештај за дви-
жењето на предметите по бара-
ња за заштита против конечни 
поединечни акти кога не е. пре-
двидена друга судска заштита 
(3/па) — годишен 

29 Статистички извештај за дви-
жењето на предметите по пред-
лози за заштита поради неза-
конито дејствие (Знр/1) — го-
дишен 

30 Статистички извештај за дви-
жењето на предметите по жал-
би против решенија донесени 
по предлози за заштита поради 
незаконито дејствие (Знр/II) — 
годишен 

31 Статистички извештај за дви-
жењето на предметите по ба-
рања за судска заштита про-
тив второстепени решенија на 
советите за прекршоци (П/сз) 
— годишен 

Број на правосилно завршените у-
правни спорови по материја 

Републички вр-
ховни судови и 
Врховниот суд 
на Југославија 
Врховниот суд 
на Југославија 

Врховниот суд 
на Југославија 

Врховниот еуд 
на Југославија 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети, резултати од завр-
шување на постапката по вложени 
барања и траење на постапката 

Број иа примени, решени и нере-
шени предмети, резултати од завр-
шување на постапката по вложени 
барања и траење на постапката 

Број на примени, решени и нере- Републички вр-
шени предмети, резултати од завр- ховни судови и 
шување на постапката по вложени Врховниот суд 
барања и траење на постапката на Југославија 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети, резултати од завр-
шување на постапката по поднесени 
предлози и траење на постапката, 
мерки што судот ги применил зара-
ди извршување на решение со кое 
е забрането понатамошно вршење 
иа дејствие 
Број на примени, решени и нере-
шени предмети, резултати од завр-
шување на постапката во вложен:: 
жалби и траење на постапката 

Број на примени, решени и нере- Републички вр-
шени предмети, резултати од завр- ховни судови 
шување на постапката по поднесени 
баЈрања и траење на постапката 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и соработка на 
сумари 

Сојузниот со^ет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и обработка на 
сум ари 
Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и обработка на 
сумари 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и обработка на 
судари 

Окружни су-до-
ви од општа 
надлежност 

Републички вр-
ховни судови 

Републички се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х 01.05 

- - х 01.05 

- - х 01.05 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Обработка 
на сумари 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Обработка 
на сумари 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Обработка 
на сумари 

Републички се- - х х 01.05 
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
ша лници 
Републички се- у.*} х 0' 0Г, 
кретариј ат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
ша лаици 
Републички се- - х х 01.05 
крстари јат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
шалници 
Републички се- - х к 01.05 
крстари јат за 
правосудство 
Собирање, 'под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 
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32 Статистички извештај за број- Вид на суд, седиште на судот, број 
ната состојба на судиите, суди- на судии, судии-поротници, стручни 
ите-поротници и другиот персо- соработници, административен и по-
над запослен во судовите од мошен персонал — податоци за 
општа надлежност (0/рс) — го- кадрите според полот 
дишен 31 XII 

33 Статистики лист за решен Вредност не спорот, вид на спорот, 
спор во стопански суд (СПС-11) решение на спорот, републичка при-
собирана месечно — об^або^ка пад&ост на странките, сектор и дејА 

Годишно) ност на струшките во спор 

34 Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и нере-
жењето на предметите So eft)- Шеки предмети, резултати од завр-
ш и л и спорови бо ѓфвостег^«- туш ање на rfpBOCTerteMata поставка 
на постапка (ПС-п/1) — годи- и траење на постапката 
шен 

35 Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и нере-
жењето на предметите по туш- шени предмети, одлуки по тужба, 
би за издавање платен налог вложени приговори на издадени 
во првостепена ^Останка (ПС- платни налози 
пД/1) — годишен 

36 Статистички извештај за дви-

Сите судови од Сојузниот совет Републички с#-
општа надлеж- за правосуд- критерија*' за 
ност ство. С|&6и£>ање правосудство. 

и обработка на Собирање, под-
суМари готовца за об-

работка и обра-
ботка fta сама-
ри 

Број на примени, решени и нере-
жењето на предметите на из- шени предмети на извршување и 
вршување вонпроцесни предме- вонпроцесни предмети, одлуки до-

несени по барање за извршување 
fe траење на постапката 

ти во првостепена постапка 
(tiC-ив/!) — годишен 

х х х 01.05 

11 

12 

Првостепен 
стопански суд: 
окрузи ен, вк&и 

Окружни и ви-
ши (*roti&HCKk 
садови 

Сојузниот за-
вод за статис-
тика. Печатење 
на обработени 
табели. Обра-
ботка на су-
мари 

Сојузниот совет 
за правосуд-
н а . O0pk6dffca 
на ,сумари 

х х Конечни 
05.06 

Окружни сто- Сојузниот совет 
папски садови за правосуд-

ство. Обработка 
на сум ари 

Републички за- -
води за статис-
тика. Собира-
л е , 8одѓО'1Ч>в*а 
за обработка, 
обработка на 
прашалници, 
печатење обра-
сци 

Републички се- х20) х х 01.05 
ќрет вријам за 
Аравоеудстао. 
СОб^ф&Ње, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
ша лници 
Републички се- х20) х х 01.05 
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
шалник! 

361 

Окружни и ви- Сојузниот совет 
ши стопански за правосуд-
судови ство, Обработка 

на сум ари 

37 Статистички извештај за дви- Број на примени, решени и нере-
жењето на предметите по пред- шени предмети за присилно порам-
ЛОЗИ за пЈзиеМлћо порамнување нување и стечај. подносите^ на 
и Ctffe^aj (ПС«пс/1) годШЈеа Предлог, резултати од завршувања 

на п о л а г а ш е и т р а е т е на постап-
ката 

Окружни сто-
пански судови 

Републички "се- х2®) х х 01.05 
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
шал ници 

Сојузниот совет Републички се* х20) х х 01.05 
за правоѓуд- кретаријат за 
ство. Обработка правосудство, 
на сумари Собирале, под-

готовка 1а об-
работка и обра-
ботка на пра-
Ш&ЛНИЦИ 
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38 Статистички извештај за дви-
жењето на процесните предме-
ти, предметите за присилно по-
рамнување и стечај, извршува-
ња и вонпроцесните предмети 
во второстепена постапка 
(ПС-лив/И) — годишен 

19 Статистички извештај за дви-
жењето не предметите по уп-
равносметковни спорови во пр-
востепен постапка (ПС-уреА) 
— годишен 

40 Статистичку извештај за дви-
жењето на предметите но уп-
равносметковни спврови во 
второстепена постапка (ПС-
-урс/П) — годишен 

41 Статистички извештај за дру-
жењето на предметите по бара-
ња за заштита на законитоста 
цротив одлуки на стопански су-
дови донесени во стопански и 
управносметковни спорови (ПС-
-ц/зз) 

42 СТАТДОТИЧЅШ ХШЧ ДА 
престапи (ПС-1) — собирање 05 
месечно — обработка годишно 

43 Статистички извештај за дви-
жењето на предметите за сто-
пански престапи во првостепена 
достанка (ПС-нк-Л) — годишен 

44 С т а ч и е т ч ш извештај за дви-
жењето на предметите за ете-

• панеки престани во второсте-
пена постапка (ПС-нх/П) — го-
дишен ' 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети, резултати од завр-
шување на постапката по вложени 
жалби и траење на постапката 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети, поднесител на туж-
ба, резултати од завршување на пр-
востепената постапка и траење на 
постапката 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети, резултати од завр-
шување на постапката цо вложени 
жалби и траење на постапката 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети, одлуки по вложени 
барања 

Виши стопан-
ски судови и 
Врховниот сто-
пански суд 

Виши стопан-
ски судови 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и обработка на 
еумари 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Обраоотка 
на сумари 

В рх оризот сто-
пански суд 

Врховниот сто-
пански суд 

Стѕрамежм преста*7' еру д ш о правне Окружни и ви-
лице, осудено одговорно лице спо- цш стопански 
ред функцијата, изречена-казна, из- судови 
речена заштитна мерка, условни са-
сули. поранешни осуди за стопански 
престап (поврат) 

Црој на примени, решени и нере- Окружни и ви-
т е в и предмети, резултати од завр- ши стопански 
изување на првостепена постапка и судови, 
траење на швеѓанката 

Број на примени, решени и нере- Виши стопан-
ка ен.и предмети, поднесител на жал- ски судови и 
ба, резултати од завршување на по- Врховниот сто-
етатжа по вложени жалби и траење падсвд суд 
на постапката 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и соработка на 
сумари 
Сојузниот совет 
за правосуд-
ство, Собран,е 
и обработка на 
сумари 

Сојузине* совет 
за правосуд-
ство. Обработка 
на сумари 

6 

Републички'се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
шал ници 
Републички се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
шал ници 

7 8 9 10 11 

- х х 01.05 

- х х 01,05 

- - х 01.05 

х 01.05 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Обработка 
на сумари 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и обработка на 
сумари 

Републички ее- х*°) х х 61.07 
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
шал ници 
Републички се- х20) х х 01.05 
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
шалници 
Републички се- - х х 01.05 
крстари јат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за об-
работка и обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

31 
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45 Статистички извештај за дви-

жењето на предметите по бара-
ња за заштита на законитоста 
против одлуки на стопански су-
дови донесени по стопански 
престапи (ПС-пк/зз) — годишен 

46 Статистички извештај за број-
ната состојба на судиите, суди-
ите-поротници и другиот персо-
нал запослен во стопанските 
судови (О/пс) — годишен на 31 
XII 

Број на примени, решени и нере- Врховниот 
шени предмети, одлуки по вложе- пански суд 
ни барања 

Вид на суд, седиште на судот, број Сите стопански 
на судии, судии-поротници, стручни, судови 
соработници, административен и по-
мошен персонал — податоци за кад-
рите според полот 

47 Статистички извештај за пред- Број на примени, решени и нере-
метите на прекршоци во прво- шени предмети. Резултати од завр-
степена постапка (П/1) шување на првостепена постапка 

48 Статистички извештај за пред-
метите на прекршоци во второ-
степена постапка (П/Н) 

49 Статистички извештај за видо-
вите на прекршоци, казнетите 
лица и за изречените казни и 
заштитни мерки по правосилно 
донесени решенија во прекр-
шочна постапка (П/ВР) 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети, резултати од завр-
шување постапка по жалби 
Вид прекршоци, број на казнети ли-
ца, изречени казни и примените 
заштитни мерки 

50 Статистички извештај за из- Број на судии за прекршоци и су-
браните судии за прекршоци и дии-поротници 
судиите-поротници (П/ОС) 

") Со податоците располага окружен суд. 
и ) Со податоците располага окружен стопански суд. 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и соработка на 
сумари 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и обработка на 
сумари 

Општински су-
дии за прекри 
шоци и други 
органи овласте-
ни за водење 
прекршочна 
постапка 
Републички со-
вети за прекр-
шоци 
Општински су-
дии за прекр-
шоци и други 
органи • овлас-
тени за водење 
прекршочна по-
стапка 
Судии за пре-
кршоци и сове-
ти за прекршо-
ци 

Општински су-
дии за прекр-
шоци и други 
органи овлас-
тени за водење 
прекршочна 
постапка 
Републички со-
вети за прекр-
шоци 
Општински су-
дии за прекр-
шоци и други 
органи овлас-
тени за водење 
прекршочна по-
стапка 
Судии за пре-
кршоци и со-
вети за прекр-
шоци 

СТАТИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Републички се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка за обра-
ботка и обработ-
ка на прашал-
н и к 
Општински су-
дии за прекр-
шоци и други 
органи овлас-
тени за водење 
прекршочна по-
стапка 
Републички со-
вети за прекр-
шоци 
Општински су-
дии за прекр-
шоци и други 
органи овлас-
тени за водење 
прекршочна по-
стапка 
Судии за пре-
кршоци и сове-
ти за прекршо-
ци 

- х 01.05 

хѕо) х х 01.05 

х х х 01.05 

- х х 01.05 

- XX 01.07 

3 

31 

х х х 01.05 

7 8 9 10 11 

Истражувања од интерес за цела-
та земја 

1 Прашалник за групирање на Основни податоци за корисниците Филијала на 
корисниците на општествени на општествени средства — распо- СОК 
средства (ЕКДИ-1а) — годишни редување во дејности според Но-
— месечно 05 МЕС менклатурата 

СОК 
Контрола и об-
работка иа са-
мари, дирек-
тне ни и мето-

долошки рабо-
ти, печатење, 
обработка 

Собирање, под-
готовка За об-
работка. обра-
ботка на пра-
шалник!, печа-
тење обрасци, 
трошоци на ин-
структажата и 
обработката 

- х х 20. МЕС. 1425 



, Статистички органи 
2 Извештај за промените во кар-

тотеката на организационите е-
диници (КОЕ-12) — тримесечно 

Назив на организационата единица. Работни 
назив на погонот, населба, улица и низации 
број, општина, предмет на работе- лански 
њето, телеграма, фах, телефон, смет-
ка кај СОК, година на основањето, 
сектор на сопственост, начин на 
финансирање, дејност и територија 

орга- Единствена ме-
и сто- тод ол оги ја. Пе-
судови чатење на об-

расци и упат-
ства 

Собирање и 
спроведување 
на промени 

3 Адресари на организациони е- Назив на организационата единица. Извор: 
Статистички органи 

карто- Единствена ме- Изработка на 
диници 

4 Ревизија на документите од 
статистичкиот катастар — вто-
ра етапа 

назив на погонот, населба, улица и тека на орга- тодилогија и адресари 
број, дејност, територија и вид на низационите е- шифрирање на 
единицата диници дејноста 

Статистички органи 
Ажурирање и изработка на скици Ревизија на те-
и описи на границите па с1атистич- ренот вршат 
ките кругови (60% од сите статис- статистички 
тички кругови) органи 

Печатење на о-
брасци и упат-
ства. Трошоци 
на ииструктз-
леата и ревизи-
јата 

Истражувања од интерес за фе-
дерацијата 

5 Годишен извештај за капаци- Капацитети и користење на елек-
тетите и користењето на елек- тронски машините сметање во зем-
тронски машини за сметање дата, како и други машини за авто-

матска обработка на податоци 

С З С 
. Работни *>рга- Единствена ме-
низации додо логи ја. пе-

чатење обрас-
ци и обработка 

7 8 9 

Инструктажа 
на ревизори, 
собирање (ре-
визија), изра-
ботка и дора-
ботка на доку-
менти, контро-
ла на работите 
и материјалите 

10 

х х - Текушто 

11 

971 

х х Kpai 
1968 

х х Акција 
во перио-
дот 
1967— 
1970 

- - Крај 
на прво-
то полу-
годие 

1968 
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Страна 144 — Број 6 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 14 февруари 1963 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 93 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации (, Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР ЗА 

ИНФОРМАЦИИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

Се разрешува '.Драгољуб Будимовски од дол-
жноста помошник-секретар за информации на Со-
јузниот извршен совет, поради одење на друга 
должност 

В бр. 1 
24 јануари 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

ник-директор на Републичкиот завод за стопанско 
планирање на СР Босна и Херцеговина. 

Б. бр 2 
24 јануари 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпил»ак, е. р. 

Врз основа на членот 88 од Законот за сојузни-
те органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИКПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗД ПРА-

ШАЊА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ 

Се разрешува Бранко Павиќ од должноста по-
мошник-претседател на Сојузната комисија за пра-
шања на иселениците. 

Б. бр. 3 
24 јануари 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р 

Врз основа на членот 89 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ. НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За советник на директорот на Сојузниот завод 
за цени се назначува Стеван Говедарица, помош-

Врз основа на членот 84 став 3 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр 21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА 

КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

1. Се назначуваат за членови на Сојузната ко-
мисија за верски прашања: 

1) Иван Лаќа, политички работник во Централ-
ниот комитет на Сојузот на комунистите на Југо-
славија; 

2) Ласло Рехак, член на Извршниот одбор на 
Сојузната конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Југославија. 

2. Членови на Сојузната комисија за верски 
прашања по својата положба се претседателите 
на комисиите за верски прашања на извршните 
совети на социјалистичките републики, 

3. Се разрешуваат досегашните членови на 
Сојузната комисија за верски прашања што со ова 
решение не се назначени за членови на оваа Ко-
мисија. 

Б. бр. 4 
24 јануари 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак. е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Стран! 

59. Одлука за донесување план на статис-
тичките истражувања за 1968 година — 

60. Наредба за определување на ^стоките 
чиј увоз во 1968 година е условно слобо-
ден и чија распределба ќе се врши во 
рамките на групациите корисници на 
тие стоки формирани во Сојузната сто-
панска комора — — — — 

61. Решение за југословенските стандарди 
за приклучен прибор за домаќинство и 
слични цели — — — — 

89 

— — 89 

— 90 
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