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756. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НЕНИЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Се прогласува Законот за дополнение на Царин-
скиот закон, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 12 октомври 1979 година. 

ПР бр. 807 
12 октомври 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Член 1 
Во Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 

бр. 10/76 и 36/79) во член 29 став 1 по точка 8 се 
додава нова точка 9, која гласи: 

„9) организациите на здружен труд и други ор-
ганизации — на опрема, суровини и репродукцио-
нен материјал, освен на патнички моторни возила, 
што ги увезуваат заради отстранување на последи-
ците предизвикани од елементарни непогоди, ако 
се исполнети следните услови: 

а) увозот да се врши заради замена на униште-
на или значително оштетена опрема, суровини и ре-
продукционен материјал; 

б) таквата опрема, суровини и репродукционен 
материјал да не се произведуваат во земјата или се 
произведуваат во недоволни количини; 

в) плаќањето на увезената опрема, суровини и 
репродукционен материјал да се врши со средства 
што се обезбедуваат со посебен сојузен закон." 

Досегашните точ. 9 и 10 стануваат точ. 10 и 11. 

Член 2 
- Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,,Службен листана СФРЈ". 

757. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ДЕВИЗНИТЕ 
ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО КРЕДИТИТЕ 
ОД СТРАНСТВО ВРЗ РЕПУБЛИКИТЕ И АВТО-

НОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Се прогласува Законот за пренесување на из-
вршувањето на девизните обврски на федерацијата 
по кредитите од странство врз републиките и авто-
номните покраини, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 12 октомври 1979 година. 

ПР бр. 811 
12 октомври 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 
ДЕВИЗНИТЕ ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО 
КРЕДИТИТЕ ОД СТРАНСТВО ВРЗ РЕПУБЛИКИ-

ТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат начинот и усло-

вите под кои извршувањето на девизните обврски 
на федерацијата по кредитите од странство што 
се користени за инвестиции и други намени (во на-
тамошниот текст: странски кредити), освен креди-
тите за потребите на народната одбрана и креди-
тите за ликвидност ѕ што ги користела Народната 
банка на Југославија, се пренесува врз републи-
ките и автономните покраини. 

Член 2 
Девизните обврски на федерацијата по стран-

ски заеми и кредити по кои се извршува отплату-
вање, согласно со член 3 точ. 1 до 3 од Законот за 
пренесување на средствата, правата и обврските на 
федерацијата за инвестиции во стопанството врз 
републиките и автономните покраини со состојба 
на долгот на 31 декември 1979 година, се пренесу-
ваат врз републиките и автономните покраини спо-
ред процентите утврдени во Одлуката за постапка-
та и начинот за утврдување и пренесување на сред-
ствата и обврските на федерацијата за инвестиции 
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во стопанството врз републиките и автономните пок-
раини. 

Член 3 
Девизните обврски на федерацијата по стран-

ските кредити чија динарска противвредност ја ко-
ристеле републиките и автономните покраини спо-
ред посебни решенија на Сојузниот извршен совет, 
со состојба на долгот на 31 декември 1979 година, 
се пренесуваат врз републиките и автономните пок-
раини според процентите на учеството во користе-
њето на динарската противвредност на тие стран-
ски кредити. 

Член 4 
Девизните обврски по странските кредити што 

според чл. 2 и 3 од овој закон се пренесуваат врз 
републиките и автономните покраини, се вклучу-
ваат во проекциите на платнобилансните позиции и 

во проекциите на девизнобилансните позиции на ре-
публиките и автономните покраини во единствена-
та проекција на платниот биланс и на девизниот 
биланс на Југославија. 

Член 5 
Одредбите од чл. 2 до 4 на овој закон ќе се 

применуваат од 1 јануари 1980 година. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

758. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ИЗВОЗНИТЕ 
"РАБОТИ ПРОТИВ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за финансирање на осигурувањето 
на извозните работи против некомерцијални ризици, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 12 ок-
томври 1979 година. 

ПР бр. 813 
12 октомври 1879 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ИЗ-
ВОЗНИТЕ РАБОТИ ПРОТИВ НЕКОМЕРЦИЈАЛ-

НИ РИЗИЦИ 

Член 1 
Во Законот за финансираше на осигурувањето 

на извозните работи против некомерцијални ризици 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73) во член 4 
став 1 точка 2 по зборовите: „на кредит" се дода-
ваат зборовите: „и изградба на комплетни објекти 
во странство -на кредит". 

Во "точка 5 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и потоа се додаваат две нови точ-
ки, кои гласат: 

„6) истражни работи и изработка на студии и 
проекти во странство; 

7) давање во закуп на бродови и опрема на 
странски правни и физички лица." 

Член 2 
Во член 5 зборовите: „Фондот за кредитирање 

и осигурување на извозните работи (во понатамош-
ниот текст: Фондот)" се заменуваат со зборовите: 
„Југословенската банка за меѓународна економска 
соработка (во понатамошниот текст: Југословен-
ската банка)". 

Член 3 
Чл. 6 и 7 се бришат. 

Член 4 
Во член 11 став 1 зборовите: „Фондот е дол-

жен" се заменуваат со зборовите: „Југословенската 
банка е должна". 

Во став 2 зборовите: „Фондот е должен" се за-
менуваат со зборовите: „Југословенската банка е 
должна", а зборовите: „и завршна сметка", се бри-
шат. 

Член 5 
По член 11 се додава нов член Па, кој гласи: 
„Организациите на здружен труд и други оп-

штествени правни лица се должни динарската про-
тиввредност на наплатените побарувања од стран-
ските должници по кои им е извршена ,исплата на 
штетата по основ на осигурување против некомер-
цијални ризици, да ја уплатат непосредно во сред-
ствата на резервата на сигурноста за осигурување 
против некомерцијални ризици." 

Член 6 
Во член 13 став 1 се менува и гласи: 
„Условите на осигурувањето, правилата на оси-

гурувањето и тарифата на премиите за осигурува-
ње против некомерцијални ризици ги донесува, на 
предлог од Одборот за осигурување на Југословен-
ската, банка, Собранието на Југословенската банка." 

Член 7 
Во член 3 став 2 во уводната речев ица и во 

член 4 став 1 точка 5 зборот: „филијали" се заме-
нува со зборов-ите:, „деловни единици". 

Во член 8 став 1 зборовите: „Фондот е должен" 
се заменуваат со зборовите: „Југословенската бан-
ка е должна", во став 2 зборот: „Фондот" се за-
менува со зборовите: ,,Југословенската банка" и во 
став 3 зборовите: „му се даваат на Фондот" се ' за-
менуваат со зборовите: „и се даваат на Југословен-
ската банка". 

Во чл. 9 до 11 став 3 зборот: „Фондот" се за-
менува со зборовите: „Југословенската банка". 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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759. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПО-
ПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА 

И СТАНОВИТЕ ВО 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства за финансирање на Програмата за работите 
и задачите на сојузните органи и организации во 
пописот, на населениево, домаќинствата и станови-
те во 1981 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 12 октомври 1979 година. 

ПР бр. 814 
12 октомври 1979 година 

Белград 

Претседател . 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТИТЕ И ЗА-
ДАЧИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ВО ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДО-
МАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот износ на средствата за финансирале 

на Програмата за работите и задачите на сојузните 
органи и организации во пописот на населението, 
домаќинствата и становите во 1981 година, што ги 
обезбедува федерацијата, се утврдува во износ од 
80,000.000 динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обез-

бедат во буџетот на федерацијата за одделни го-
дини, без обврска за враќање. 

Член 3 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обез-

бедат, и тоа: 
1) во Буџетот на федерацијата за 1980 година 

- 9,000.000 динари; 
2) во Буџетот на федерацијата за 1981 година 

- 37,250.000 динари, од што во девизи 8,250.000 ди-
нари; 

3) во Буџетот на федерацијата за 1982 година 
- 22,000.000 динари, од што во девизи 16,500.000 ди-
нари; 

4) во Буџетот на федерацијата за 1983 година 
- 11,750.000 динари, од што во девизи 8,250.000 ди-
нари. 

Средствата, од став 1 на овој член му се доде-
луваат на Сојузниот завод за статистика. 

Член 4 
Средствата за финансирање на Програмата за 

работите и задачите на сојузните органи и орга-

низации во пописот на населението, домаќинствата 
и становите во 1981 година се предвидени врз база 
на тековните цени од 1978 година. 

Валоризација на износите предвидени за од-
делни години ќе се врши во согласност со репули-
ките и автономните покраини, при донесување на 
буџетот на федерацијата за наредната година, а, 
врз основа на податоците од Сојузниот завод за ста-
тистика за движењето на цените на производите и 
услугите, ако растежот на тие цени е поголем од 
5%. 

Валоризацијата од став 2 на овој член ќе СФ 
врши според елементите и критериумите за вало-
ризација што ги утврдил Сојузниот извршен совет, 

Член 5 
Средствата од член 3 на овој закон, што не 

се потрошат до крајот на годината за која се обез-
бедени, можат да се користат во наредната година 

за истите намени. 

Член 6 ч 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

760. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗ 
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ 
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИН 
ТЕРАМЕРИКАНСКАТА БАНКА ЗА РАЗВОЈ ПО 
ПОВОД ПЕТТОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕД-

СТВАТА НА БАНКАТА 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства на федерацијата за додатен влог на Социјална 
етичка Федеративна Република Југославија во Ин-
терамериканската банка за развој по повод петтото 
пополнување на средствата на Банката, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 12 актомври 1979 
година. 

ПР бр. 815 
12 октомври 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р, 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ИНТЕРАМЕРИКАНСКАТА БАНКА 
ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД ПЕТТОТО ПОПОЛНУВА-

ЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БАНКАТА 

Член 1 
За додатен влог на Социјалистичко Федератив-

на Република Југославија во Интерамериканската 
банка за развој во интеррегионалниот капитал -
делот што се уплатува како придонес за Фондот 
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за специјални операции на таа банка, по повод 
петтото пополнување на средствата на таа банка, 

бр буџетот на федерацијата се обезбедуваат сред-
ства во вкупен износ од 123,852.540 динари, како 

противредност од 6,623.804 САД долари, според 
курсот од 18,6981 динар за еден САД долар. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обез-
бедат во буџетите на федерацијата за одделни го-
дини, и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1980 година 
- 30,963.137 динари, како противвредност од 
655.951 САД долар; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1981 година 
30,963.137 динари, како противвредност од 

1,655.951 САД долар; 
3) во Буџетот на федерацијата за 1982 година 

— 30,963.137 динари, како противвредност од 
1,655.951 САД долар; 

4) во Буџетот на федерацијата за 1983 година. 
— 30,963.137 динари, како противвредност од 
1,655.951 САД ,долар. 

Член 2 
Конечниот износ на обврските од член 1 на 

овој закон, за одделни години, ќе се утврди при 
донесувањето на буџетот на федерацијата за 1980 
година, односно за 1981, 1982 и 1983 година, врз ос-
нова на курсот на САД долар, според динарот во 
време на донесувањето на буџетот. 

Член 3 
Средствата утврдени според член 2 од овој за-

кон, се водат на посебна сметка ка ј Народната бан-
ка на Југославија и можат, по барање на Интераме-
циканската банка за развој, да се користат во ди-
нари или во конвертибилни девизи. 

Член 4 
На шие додатен влог на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во интеррегиона 

ниот капитал — делот што и се плаќа на Интераме-
риканската банка за развој по нејзино евентуално 

барање, од средствата на постојаната буџетка резер-
ва на федерацијата ќе се обезбедат, покрај сред-

ствата од член 1 на овој закон, и средства во про-
тиввредност до износот од 9,119.956 САД долари спо-
ред курсот што важи на денот на поднесеното ба-
рање. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

761. 

Врз основа на член 78 од Законот за прекршо-
ците со кои се повредуваат сојузните прописи 

Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
А НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ И НАДОМЕСТ 
А ЗАГУБЕНА ЗАРАБОТКА НА ПОВРЕМЕНИТЕ 

ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКР-
ШОЦИ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат височината на 
надоместот на трошоците што го имаат повремени-
те членови на Сојузниот совет за прекршоци во вр-
шење на функцијата врз решавањето во втор сте-
лен за жалбите изјавени на решенијата за прекр-
шок, што во прв степен ги донесуваат сојузните ор-
гани на управата и надоместите за загубена зара-
ботка како и начинот на остварување на тие надо-
мести. 

2. На повремен член на Сојузниот совет за пре-
кршоци му припаѓа надомест на трошоците од точ-

ка 1 на оваа одлука, во паушален износ од 100 ди-
нари дневно. 

Покрај надоместот на трошоците од точка 
2 на оваа одлука, на повремен член на Сојузниот 
совет за прекршоци му припаѓа надомест за загу-
бена заработка во височина на вистински загубен 
личен доход за време на отсуствување^ од работа 
поради вршење функција во Советот. 

Организацијата на здружен труд или друга са-
моуправна организација или работна заедница, што 
му исплатила личен доход на својот работник — 
повремен член на Сојузниот совет за прекршоци, 
има право од Сојузниот совет за прекршоци да ба-
ра рефундирање на исплатениот износ за времето 
што тој го поминал во вршење на својата функција. 

4. Надоместите на повремените членови според 
одредбите на оваа одлука, се исплатуваат врз товар 
на средствата на Сојузниот совет за прекршоци. 

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

Е. п. бр. 876 
11 октомври 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

762. 

Врз основа на член 118 став 4 од Законот за 
Југословенската банка за меѓународна економска 
соработка и за заедничките финансиски организа-
ции („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/78), врз ос-
нова на согласноста на надлежните републички и 
надлежните покраински органи, Сојузниот извршеа 
совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРАВАТА И 
ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ФОН-
ДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ и ОСИГУРУВАВМЕ НА 
ИЗВОЗНИ РАБОТИ ВРЗ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

БАНКА З А МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРА-
БОТКА 

1. Средствата, правата и обврските по кредити-
те што Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини му ги дале на Фондот за креди-
тирање и осигурување на извозни работи, се прене-
суваат врз Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка, со состојбата на 30 јуни 1979 
година. 

2. Пренесувањето на средствата, здравата и об-
врските од точка 1 на оваа одлука врз Југословен-
ската банка за меѓународна економска соработка 
се врши на начинот и под условите под кои креди-
тите му се дадеш! на Фондот за кредитирање и 
осигуруваше на извозни работи. 

3. Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини се должни со Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка да склу-
чат договори, со кои ќе се регулира начинот на 
пренесување на средствата, правата и обврските од 
точка 1 на оваа одлука, најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

4. Врз средствата на кредитот што му е даден 
на Фондот за кредитирање и осигурување на 
извозни работи, врз основа н а Заедничките осно-
ви на кредитната политика во 1974 година (,,-Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 19/74, 39/74 и5Ѕ7/274), а кои 
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според точка 1 од оваа одлука се пренесуваат врз 
Југословенската банка за меѓународна економска 
соработка, ќе бе применуваат одредбите од точка 
14 став 2 на Одлуката за остварување на целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната по-

ч лишка во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/79). 

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

Е. а бр. 877 
11 октомври 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател,, 
д-р Иво Марган, с. р. 

763. 

Врз основа на член 18 од Законот за постоја-
ните средства на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во 
периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/76), сојузниот секретар за финан-
сии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И 
АМОРТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФОН-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМ-

НИ ПОКРАИНИ 

1. Во Наредбата за издавање и амортизација на 
обврзниците на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развеј на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/78 и 5/79), во точ-
ка 6 став 1 зборовите: „до 31 октомври тековната 
година за претходната година" се заменуваат со 
зборовите: „најдоцна до 31 декември тековната го-
дина за претходната година". 

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

Бр. 6-7636/1 
8 октомври 1979 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
инж. Петар Костиќ, с. р. 

764. 

Врз основа на член 331 од Законот за воздуш-
ната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ВОЗДУ-

ХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР 

Член 1 
На сојузните воздухопловни инспектори им се 

издава легитимација според образецот што е отпе-

чатен кон овој правилник и претставува негов соста-
вен дел. 

Член 2 
Легитимацијата на сојузниот воздухопловен ин-

спектор е во големина од 150 х 105 т т , се печати 
на еден од јазиците на народите на Југославија и на 
англиски јазик - на цврста хартија со светлосна 
боја и треба да е заштитена со обвивка од проѕирна 
пластика. 

Член 3 
Составен дел на легитимацијата е „Специјалното 

овластување" што им се издава на сојузните возду-
хопловни инспектори за вршење на работи од опре-
делени специјалности. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3475/1 
18 септември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски 
Анте Зелиќ, с. р. 

Прва страна: 
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765. 

Врз основа на точка 44 од Одлуката за задолжителна единствена методологија и минимум задол-
жителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на 
самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 27/79), генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање, во 
соработка со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузниот завод за статистика, генерал?-
ниот директор на Службата на општественото книговодство на Југославија и директорот на Сојузната 
управа за царини, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕТО НА -МИНИМУМ З А Д О Л Ж И Т Е Л Н И ЕДИНСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници (во натамошниот 

текст: носители на планирањето) користат минимум задолжителни единствени показатели како етатис-
тичко-документациона и информативна основа при подготвувањето, донесувањето и остварувањето на 
своите планови според групите носители на планирањето од чл. 6 до 15 на ова упатство. 

Член 2 
За минатиот период минимум задолжителни единствени' показатели утврдуваат и користат носите-

лите на планирањето врз основа на сопствената евиденција и документација, како, и врз основа на до-
кументацијата од службите на општествениот систем на информирањето во согласност со член 3 од 
ова упатство. 

За наредниот период носителите на планирањето утврдуваат минимум задолжителни единствени 
показатели како плански показатели според истите дефиниции и содржината од ова упатство. 

Член 3 
Службата на општественото книговодство — согласно со Законот за Службата на општественото 

книговодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77 и 22/78), заводите за статистика, како и другите спе-
цијализирани служби, и овластените органи и организации во областа на општествениот систем ,на ин-
формирањето, од својата расположива статистичко-документациона сенова обработуваат полугодишно 
и. годишно минимум задолжителни единствени показатели на ниво на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, републиките и автономните покраини според Единствената класификација на деј-
ностите, а во согласност со законите предвидени со програмата на статистичките истражувања и со дру-
ги пропишани евиденции. 

Службите, органите и организациите од став 1 на овој член, на писмено барање од носителите на 
планирањето, односно од соодветнит,е органи и служби кои вршат стручни работи во областа на 'па л пи-
пањето, доставуваат податоци по основ на минимумот задолжителни единствени показатели. 

Член 4 
Носителите на планирањето за своите потреби можат да расчленуваат одделни показатели (ната-

мошна аналитичка разработка), а, по потреба, можат спогодбено да користат и показатели на други 
носители на планирањето, со меѓусебна размена 

Член 5 
/ 

Минимум задолжителни единствени показатели применуваат: 
а) самоуправните организации и заедници: 
1) основните организации на здружен труд и работните организации (носители на општественото 

планирање под А)!; сложените организации на здружен труд и другите самоуправни организации и 
заедници, договорните организации на здружен труд, земјоделските задруги и другите задруги и дру-
гите со закон определени форми на здружување и кооперација на работните луѓе кои со работниците 
со кои го здружуваат својот труд вршат земјоделска, занаетчиска и други слични дејности со средства 
на трудот во сопственост на граѓаните, ги применуваат показателите на носителите на општественото 
планирање под А, во согласност со самоуправната спогодба за здружување; 

2) банките и другите финансиски организации (носители на општественото планирање под В); 
3) заедниците на осигурување на имоти и лица (носители на општественото планирање под В); 
4) работните заедници во организациите на здружен ^ труд, заедниците на деловно здружување^ 

заедниците на осигурување на имоти и лица, банките и самоуправните интересни заедници, ако со са-
моуправната спогодба за меѓусебните права, обврски И одговорности на работниците на тие работни за-
едници и корисниците на' нивните услуги е утврдено и тие работни заедници да донесуваат свои пла-
нови (Носители на општественото планирање под Г); 

5), самоуправните интересни заедници (носители на општественото планирање под Д); 
б) месните заедници (носители на општествен ото планирале под Ѓ). 
Ф оишеимш11'119;мштите заедници: општините, градските и регионалните заедници, автономни-

те покраини, републиките и федерацијата (носители на општественото планирале под Е). 
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П. ДЕФИНИЦИИ И ИЗВОР НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПОКАЗАТЕЛИ 

Член 6 

ВИД О: НАСЕЛЕНИЕ И ВРАБОТЕНОСТ 

Во групата 00 — НАСЕЛЕНИЕ показатели се: 

000 — Вкупен број на жителите, Се искажува според пописот на населението, и тоа за 
годините за кои е извршен попис, а за другите години — врз основа на прогнозите 
односно процените. 
Извор на податоците за носителите н а планирањето под: 
Г и Е: Движењето на населението според пописот и прогнозите на движењето 

на бројот на жителите за периодот од 1970 до 2000 година - Статистички 
годишник на Југославија (во натамошниот текст: СГЈ) и соодветните 
публикации на републичките и покраинските заводи за статистика за 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките 
републики, односно социј еластичните автономни покраини; а за месни-
те заедници и другите ОПЗ врз основа на податоците на службите во 
општините или од регистарот на населението ако се води. 

001 — Број на неземјоделското население. — Вкупниот број на неземјоделското насе-
ление ги опфаќа сите активни и издржуваш! лица надвор од секторот на зем-
јоделството и рибарството. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показателот ООО - Вкупен број на жителите. 

Во групата 01 - АКТИВНО НАСЕЛЕНИЕ показатели се: 

010 — Вкупен број на активното население, ги опфаќа сите вработени лица, лицата кои 
работат во регистриран занаетчиски или друг дуќан, или на земјоделски сто-
панства, како и лицата кои дома вршат некои занимања заради стекнување на 
средства за живот, или средства за живот стекнуваат со работа во областа на 
земјоделските, занаетчиските и слични дејности со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани. Во активно население спаѓаат: лицата кои се привремено 
невработени, а се пријавени к а ј заводот за вработување или конкурирале за 
вработување, лицата кои биле активни, а се наоѓаат на отслужување на воениот 
рок или на издржување казна, кои се лишени од слобода, лицата кои бараат 
прво вработување преку заводот за вработување, лицата со слободна професија, 
како и населението кое се наоѓа на привремена работа во странство. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Г и Е: Ист како и за показателот ООО — Вкупен број на жителите. 

011 — Број на активното неземјоделско население. 
Според дефиницијата на показателот 010 — Вкупен број на активното населе-
ние, освен од земјоделството и рибарството. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показателрт ООО — Вкупен број на жителите. 

Во групата 03 - ПЕНЗИОНЕРИ показател е4 

030 — Број на пензионерите, го опфаќа вкупниот број на корисниците на сите видови 
пензии (уживателите на старосни пензии, инвалидски пензии и семејни пензии), 
со состојбата на крајот од годината, 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Ѓ и Е: „Статистички билтен" на Сојузот на заедниците на пензиското и ин-

валидското осигурување на Југославија и соодветните публикации и 
евиденции на самоуправните интересни заедници на пензиското и инва-
лидското осигурување. 

Во групата 05 - ВРАБОТЕНОСТ показатели се: 
) 

050 - Вкупен број на вработените, ги опфаќа сите лица кои имаат постојано својство 
на работник во самоуправните организации и заедници и во други форми на 
здружување на труд и средства и лицата кои засновале работен однос со р ^ 
ботен човек кој самостојно, во вид на занимање врши професионална дејност 
или со работен човек ко ј врши дејност со личен труд со средства во сопственост 
на граѓани, со тоа што таа работа да им претставува единствено и главно зани-
мање, и тоа без оглед дали работат полио^ работна време или пократко од пол-
ното работно време. 
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Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Г и Е: Вработеност според СГЈ и соодветните публикации и евиденции на ре-

публичките и покраинските заводи за статистика со состојбата на 30 сеп-
тември за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, соција-
листичките републики, односно социјалистичките автономни покраини и 
другите ОПЗ, а за месните заедници врз основа на податоците на служ-
бите во општините. 

051 - Вкупен број на вработените во општествениот сектор. Дефиницијата според по-
, казателот 050 — Вкупен број на вработените — освен од индивидуалниот сектор. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Г и Е: Ист како и за показателот 050 — Вкупен број на вработените. 

057 — Вкупен број на вработените во општествениот сектор на стопанството, го опфа-
ќа бројот на вработените кои својот труд го здружиле во дејностите кои според 
Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен 
лист на СФРЈ'4, бр. 14/77) се сметаат како стопански дејности. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Г и Е: Ист како и за показателот 050 — Вкупен број на вработените. 

058 — Вкупен број на вработените во вопстопаноќите дејности, го опфаќа бројот на 
вработените кои својот труд го здружитле во дејностите што според Одлуката за 

. утврдување на стопанските и вонстопанските дејности се сметаат како опште-
ствени вонстопански дејности. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Г и Е: Ист како и за показателот 050 — Етапен број на вработените. 

Во групата 06 - НЕВРАБОТЕНИ показател е: 

060 — Број на лицата кои бараат вработуваље, го опфаќа вкупниот броЈ на лицата кои 
бараат вработување, а се пријавени кај надлежните органи за вработување и 
претставува состојба утврдена на' 31 декември. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Ѓ и Е: „Вработување" — месечен статистички преглед — Сојузно биро за 

работи на вработувањето, и соодветните публикации и евиденции на са-
моуправните интересни заедници за работи на вработувањето. 

Во групата 07 - ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИТЕ п о к а з а т е л и се: 

070 — Просечен број на вработените врз основа на часовите на работа, се утврдува на 
тој начин што износот на остварените часови на работа ќе се подели со бројот 
на часовите на работа по работник во редовен работен однос и за редовно ра-
ботно време. Бројот на часовите на работа по еден работник се утврдува така што 
бројот на месеците на работа ќе се помножи со бројот на часовите на работа 
во текот на месецот кој е предвиден со општиот акт на организацијата на здру-
жен труд. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: . 
А: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — „Посебни 

податоци'5 (во натамошниот текст ПП) со А.ОП автоматска обработка на по-
датоците (АОП) — со ознака 143. 

075 - Просечниот број на вработените врз основа на состојбата на крајот на месецот, 
I се пресметува така што од соодветните евиденции на самоуправните организации 
и заедници, по кои е извршена исплата на личните доходи ќе се собере бројот 

' на работниците вработени на крајот на месецот, а добиениот збир ќе се подели 
со бројот на земените состојби. 
Извор на податоците за носителите на планирањето пол: 
А, Б, В. Г и Д: Завршните сметки на основните организации на здружен труд 

- ПП со АОП со ознака Ш . 

Член 7 

ВИД 1. КАПАЦИТЕТИ И СРЕДСТВА . 

Во групата 10 - КАПАЦИТЕТИ ПОСТОЈНИ показател е: 

100 - Постојни поважни капацитети (во физички единици на мера по техничко" техно-
лошките карактеристики), се даваат во натурален квантитативен исказ, со КОЈ Е 
определена, инсталарина произзодстзено-експлоатациона можност за произ-
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водство, промет и услуги, со потребниот текстуален опис и објасненија, а според 
Номенклатурата на намената и капацитетите на инвестиционите објекти, Со-
јузен завод за статистика, ноември 1978 година. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А: Интерната документација на основните организации на здружен труд. 

ПРОСЕЧНО КОРИСТЕНИ ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕК-
ТОР показател е: 

Просечно користени деловни средства, претставуваат збир на просечно корис-
: тените основни и просеано користените обртни средства. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд - ПП 

со АОП — ознака 141. 

Во групата 12 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО НАБАВНАТА ВРЕДНОСТ ВО ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР показатели се: 

120 — Основни средства во употреби по набавната вредност, претставуваат вкупни ос-
. новни средства во употреба по набавната вредност и опфаќаат: земјиште!, шуми, 
градежни објекти, опрема, долгогодишни засади, основно стадо, материјално пра-
во, основачки вложувања и други основни средства. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — Би-

ланс на состојбата (во натамошниот текст БС) со АОП ознака 272. 
В: Завршните сметки на банките и другите финансиски организации, - БС 

АОП ознака 367 
В: Завршната сметка на заедницата на осигурување на имоти и лица - БС со 

АОП ознака 180 
Г: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БС со АОП 

ознака 132, ако според прописите водат евиденција. 

1203 — Опрема по набавна вредност, претставува дел од основните средства во употре-
ба по набавната вредност кој се однесува на опрема (орудија за работа). 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Б и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд - БС 

со АОП ознака 266 
Б: Завршните сметки на банките и другите финансиски организации — Б С со 

АОП ознака 363 
В: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имоти и лица - БС 

со АОП ознака 176 
Д: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БС со АОП 

ознака 178, ако според прописите водат евиденција. 

Во групата 13 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО СЕГАШНАТА ВРЕДНОСТ ВО ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР показатели се: 

" 130 - Основни средства во употреба по сегашната вредност, претставуваат набавна 
вредност на основните средства, во употреба, намалена за исправката на вред-
носта на тие средства. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации. на здружен труд - БС 

со АОП ознака 281 
Б: Завршните сметки на банките и другите финансиски организации — БС со 

АОП ознака 374 
В: Завршните сметки на заедницата на осигурување на имоти и лица — БС 

со АОП ознака 187 
Д: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БС со АОП 

I ознака 192, ако според важечките прописи водат евиденција. 

1303 — Опрема по сегашната вредност, претставува набавна вредност на опремата за 
' работа во употреба намалена за исправката на вредноста на тие средства. 

Во групата 11 — 

110 -
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Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БС 

со АОП со ознака (266 минус 274). 
Б : Завршните сметки на банките и другите финансиски организации — БС со 

АОП со ознака (363 минус 369). 
В: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имотк и лица. — БС 

со АОП со ознака (176 минус 182) 
Д: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — ВС со АОП со 

ознака (178 минус 187) ако според важечките прописи водат евиденција. 

Член 8 

ВИД 2: ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ 

Во групата 20 - ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ показатели се: 

200 — Индекс на физичкиот обем на производството, изразува промени на обемот на 
производството, а се искажува за областа на индустријата вкупно и по гран-

^ ките на дејности, земјоделството, шумарството и градежништвото. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: ,.Индекс" — на Сојузниот завод за статистика и СГЈ и соодветните публика-

ции и евиденции на републичките и покраинските заводи за статистика за 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките ре-
публики, односно социјалистичките автономии покраини, а за другите ОПЗ 
факултативно. 

201 — Индекс на физичкиот обем на услугите, изразува промени на физичкиот обем 
на услугите а се искажува за: сообраќајот и врските, трговијата, угостителството 
и туризмот. 

„ -Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показателот 200 — Индекс на физичкиот обем на производството. 

Во групата 21 - ПРОИЗВОДСТВО ПО КОЛИЧИНА И ВРЕДНОСТ показатели се: 

210 — Производство по количина и вредност, се искажува во соодветни единици на 
мери по количина и вредност за сите производи. При тоа се користат Упатства-
та и номенклатурите — методолошки материјал (во натамошниот текст ММ) 222, 
односно 226, на Сојузниот завод за статистика, декември 1976, односно јануари 
1977 година^ со шифра и назив на производите. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А: Документацијата на основните организации на здружен труд, при што се ко-

ристат обрасците на кои се доставуваат податоци до статистичките органи, и тоа: 
индустрија и рударство (Инд-1) и (Инд-21); земјоделство и рибарство (ПО-32а 
и б), (ПО-ЗЗа и б), (ПО-34а и б), (ПО-54), (ПО-51-2а), (ПО-52-1), (ПО-61-а и б) 

и (ПО-62); шумарство (ШУМ-21) и градежништво (Градеж. 11) и (Градеж. 21); 
за количините, а вредносно по тековните цени (во прилогот број 5 се даваат 

полните називи на наведените статистички истражувања). 
Е: Производството по количина се искажува за поважните производи, според 

пошироката или потесната номенклатура на производите дадена во Прилогот 
1, а производството по вредност се искажува факултативно. 

211 — Вредност на услугите, се искажува по вредност. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под' 
А: Документацијата на основните организации на здружен труд, при што се 

користат обрасците на кои се доставуваат податоци до статистичките органи, 
и тоа: сообраќај и епски (СЖ/Г-11), (СЖ/Г-12), (СП/Г-11), (СП/Г-31), (СР/Г-11), 
(СВ/Г-11), (СВ/Г-21), (СА/Г-11); (СА/Г-21), (СГ/Г-11), (ПРЛ/Г-11), (ПРП/Г-11), 
(ПТТ/Г-11); трговија (Трг-12), (Трг-15) и (Трг-22); угостителство и туризам 
(УГ-11), (УГ-15) како и (КГИ-01), за количини, а вредноста по тековните цени. 
(Во прилогот број 5 се даваат називите на статистичките истражувања) 

Е: СГЈ, годишниците на републичките и покраинските заводи за статистика и 
другите статистички публикации за Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни по-

краини, а за другите ОПЗ факултативно. 

Во групата 22 - ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО ПО ВРЕДНОСТ показател е: 

220 - Промет на стоки на мало по вредност, претставува дел од вкупниот приход 
основните организации на здружен труд кои се занимаваат со промет на стоки 
на мало, по вредност. 
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Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А: Документацијата на основните организации на здружен труд, при што се ко-

ристат обрасците на кои се доставуваат податоци до статистичките органи, и 
тоа: трговија (Трг-12) и (Трг-15). 

(Во прилогот број 5 се даваат називите на статистичкиве истражувања) 
Е: Ист како за показателот 211 — Вредност на услугите 

Во групата 23 - ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ГОРИВО ВО ИНДУСТРИ-
ЈАТА показател е: 

230 — Потрошувачка на електрична енергија и гориво во индустријата, се искажува во 
соодветните единици на мера по количина и вредност и според Номенклатурата 
на производите — ММ 222 — на Сојузниот завод за статистика, декември 1976 
година при што задолжително се забележуваат соодветните шифри и називи на 
енергијата и горивото. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А: Документацијата на основните организации на здружен труд. при што се ко-

ристат обрасците на кои се доставуваат податоци де статистичките организа-
ции, и 1 оа: само индустрија и рударство (Инд-1) и (Инд-21). 

Е: Ист како показателот 210 — Производство по количина и вредност. 

Во групата 24 - ПОТРОШУВАЧКА НА ОСНОВНИ СУРОВИНИ ВО ИНДУСТРИЈАТА показа-
тел е: 

240 — Потрошувачка на основни суровини во индустријата, се искажува во соодветни-
те единици на мера по количина и вредност, потрошувачката на поважните су-
ровини и репродукциониот материјал според Номенклатурата на производи-
те" — ,.ММ 222 — на Сојузниот завод за статистика, декември 1976 година ири 
што задолжително се забележуваат соодветните шифри и називот на суровините. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А: Документацијата на основните организации на здружен труд, при што се ко-

ристат обрасците на кои се доставуваат податоци до статистичките органи, и 
тоа: само индустрија и рударство (Инд-1) и (Инд-21). 

Е: Исто како показателот 210 — Производство по количина и вредност. 

Член 9 

ВИД 3: ИЗВОЗ И УВОЗ 

Во групата 30 - ИЗВОЗ ПО КОЛИЧИНА И ВРЕДНОСТ показатели се: 

300 — Извоз на стоки по количина и вредност, претставува извоз на стоки по количина 
искажан според царинската тарифа, односно според Номенклатурата на стати-
стиката на надворешна трговија, пресметан по девизните вредности во ди-
нари. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под' 
А: Документацијата на основите организации на здружен труд. која им служи 

на изгозниците за пополнување на царинска декларација. 
Е: СГЈ за Социјалистичка Федеративна Реп.ублика Југославија, социјалистички-

те републики, односно социјалистичките автономии покраини, Статистичките 
прегледи на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покра-
ини, а за другите СИЗ факултативно. 

301 — Извоз на услуги по вредност, претставува извоз на сите видови услуги пресметан 
по девизните вредности во динари. Во рамките на услугите се опфаќаат и девиз-
ните дознаки и другит.е приватни трансфери од странство. 
Извор на податоците за носителите на пла.нирањето под" 
А: Исто како и за показателот под 300 — Извоз на стоки по количина и вредност 
Е: Документацијата на народната банка на Југославија и на народните банки на 

социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, за Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, соц,ијалистичките репуб-
лики и социјалистичките автономни покраини а за другите ОПЗ факулта-
тивно. 

Во групата 35 - УВОЗ ПО КОЛИЧИНА И ВРЕДНОСТ показатели се: 

350 — Увоз на стоки по количина и вредноста, претставува увоз на стоки по количина 
искажан според царинската тарифа, односно според Номенклатурата на стати-
стиката на надворешната трговија' пресметан според девизните вредности во 
динари. 
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Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
,А и Е: Ист како и за показателите под 300 — Извоз на стоки по количина и 

вредност. 

351 — Увоз на услуги по вредноста, претставува увоз на сите видови услуги, пресметан 
по девизните вредности во динари, Во рамките на услугите се опфаќаат другите 
приватни трансфери од странство. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А и Е: Р1ст како и за показателите под 301 — Извоз на услуги по вредност. 

Член 10 

ВИД 4: ОПШТЕСТВЕН БРУТО ПРОИЗВОД, ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД, НАЦИОНАЛЕН ДОХОД, ВКУ-
ПЕН ПРИХОД И ДОХОД 

Во групата 40 - ОПШТЕСТВЕН БРУТО ПРОИЗВОД показатели се: 

400 — Општествен бруто производ — вкупно, претставува вкупна вредност на бруто 
производството и услугите во општествениот и индивидуалниот сектор, без оглед 
^дали производството е реализирано и наплатено или не. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: СГЈ, билтени на Сојузниот завод за статистика и соодветните публикации на 

републичките и покраинските заводи за статистика за Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, за социјалистичките републики, односно со-
цијалистичките автономни покраини, а за другите ОПЗ факултативно. Оваа 
пресметка се искажува по територијалниот принцип и по чистите дејности. 

Општествен бруто производ на општествениот сектор. 
Дефиницијата според ноказателот 400 — Општествен бруто производ вкупно. 
Ј1звор на податоците за носителите на планирањето под' 
Е: Ист како и за показателот под 400 — Општествен бруто производ. 

Општествен производ — вкупно. Општествениот производ претставува вкупна 
вредност на финалното производство. Општествениот производ на општествениот 
сектор се добива како разлика помеѓу општествениот бруто производ на опште-
ствениот сектор и износот па материјалните трошоци,.што се состојат од потро-
шокот на предметите на трудот, услзтите и производствените услуги на другите 
производители. 
Општествениот производ на индивидуалниот сектор претставува в куг-ла вред-
ност на производството во овој сектор намалена за износот на материјалните 
трошоци. Општествениот производ вкупно — претставува збир на општествениот 
производ на општествениот и индивидуалниот ,,сектор. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под' 
Е: Ист како и за показателен под 400 — Општествен бруто производ. 

Општествен производ на општественаг сектор. Дефиниција според показателот 
401 — Општествен производ вкупно. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показателот под 400 - Општествен бруто производ. 

402 — Национален доход — вкупно. Националниот доход претставува вкупна новосоз-
дадена вредност остварена со тековниот труд. Националниот доход на општес-
твениот сектор се добива како разлика помеѓу општествениот производ и амор-
тизацијата. Националниот доход на индивидуалниот сектор се добива на ист 
начин, а се утврдува врз основа на статистичките податоци и процени 
Националниот доход вкупно претставува збир на националниот доход на општес-
твениот и индивидуалниот сектор. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист капо и за показателот под 400 - Општествен бруто производ. 

4020 — Национален доход на општествениот сектор. 
I Дефиниција според показателот 402 — Национален доход — вкупно. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Р1ст како и за показателот под 400 — Општествен бруто производ. 

4000 -

401 -

4010 -
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Во групата 41 - ВКУПЕН ПРИХОД И ДОХОД показатели се: 

410 — Вкупен приход. Претставува збир на сите приходи остварени во согласност со З а -
конот за утврдување и распоредување на вкупниот приход л на доходот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 62/77 и 70/78). 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — Б и -

ланс на успехот (во натамошниот текст БУ) со АОП ознака 036. 

411 — Материјални трошоци, претставуваат зкупно потрошени средства намалени за 
износот на амортизацијата! според пропишаниве минимални стапки. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ 

со АОП ознака (016 минус 010). 

412 — Амортизација по пропишаните минимални стапки, претставува износ со кој се на-
доместува пренесената или намалената вредност на предметите или на матери-

' јадните права, кои претставуваат основни средства. 
ј Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
1 А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ 

со АОП ознака 010. 

413 — Доход, претставува разлика помеѓу вкупниот приход и потрошените средства. 
^ Извор на податоците за, носителите на планирањето под: 

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ 
со АОП ознака 017. 

Во групата 42 - РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ показатели се: 

420 — Распореден доход, претставава износ на делот од доходот кој се распоредува за 
задоволување на заедничките и општите општествени потреби, на средства за ра-
ботната заедница и за други намени. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ 

со АОП ознака 071. 

4200 — Дел од доходот за заеднички потреби, претставуваат вкупни средства што се из-
двојуваат од доходот за задоволување на. заедничките потреби. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Е: Завршни сметки на основните организации на здружен труд — БУ со 

АОП ознака (045 до 052). 

4201 — Дел од доходот за општеопшгествени потреби, претставува вкупни средства што 
се издвојуваат од доходот за задоволување на општите општествени потреби. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ 

со АОП ознака (053 054). 

4202 — Дел од доходот за работната заедница, претставува износ на средства што се из-
двојува од доходот за потребите на работната заедница. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ 

со АОП ознака 055. 

4203 — Дел од доходот за камати, претставува вкупен износ на средства издвоен од до-
' ходот за камати. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ 

со АОП ознака 069. 

4204 — Дел од доходот за други намени и надомести, претставува издвојувана од дохо-
дот како што се издвојувања за: унапредување и заштита на човековата работ-
на и животна средина; за членарини; за општонародната и општествената само-

з а ш т и т а ; за премии за осигурување и друго. 
Извор на податоците за носителите на планирање под: 
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А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ 
со АОП ознака (056 до 058 +060 до 068 +070). 

Во групата. 43 - РАСПОРЕДУВАЊЕ ,НА ЧИСТИОТ ДОХОД показатели се: 

430 - Распореден чист доход, претставува дел од доходот што се добива кога од дохо-
дот за распоредување ќе се издвојат средства за обезбедување на заедничките и 
општите потреби и за други намени од доходот. 
Изовр на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ 

со АОП ознака 085. 

4300 — Дел за личен доход, претставува дел од чистиот доход што се издвојува за на-
мирување на личните доходи. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 

/ 
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ 

со АОП ознака 072. 

4301 — Дел за заедничка потрошувачка, претставува дел од чистиот доход наменет за 
заедничка потрошувачка на работниците. 
Извор на податоците за носителите на планирањето ПОД-
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ 

со АОП ознака (073 до 076). 

4302 — Дел за проширување на материјалната основа на трудот, претставува дел од чис^ 
тиот доход за проширување и унапредување на материјалната основа на здруже-
ниот труд. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ 

со АОП ознака (077 до 080 "1" 083 +084). 

4303 - Дел за средства на резервите, претставува дел од чистиот доход што се издвојува 
за средства на резервите. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ 

со АОП ознака (081 4- 082). 

Во групата 44 - ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА показател е: 

440 — Издвојување на средствата за станбена изградба — вкупно, претставува вкупни 
средства што се издвојуваат во текот на годината за станбена изградба од дохо-
дот и од личниот доход, вклучувајќи ги и средствата на организациите на здру-
жен труд, средствата на солидарноста и друго. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А и Г: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со 

АОП ознака 075 и ПП со АОП ознака (115 Н- 152). 
Е: Исто како и за носителите под А и Г вклучувајќи ги средствата на солидар-
носта и други извори на средства. 

Во групата 45 - ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА показател е: 

450 — Здружени средства — вкупно, претставува здружени средства по основ на са-
моуправните спогодби и договорите за основите на плановите и здружени сред-
ства за стопански намени надвор од основните организации на здружен труд. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БС со АОП 

ознака 329 
Б : Завршните сметки на банките и другите финансиски организации — БС со 

' АОП ознака (223 Н- 319) 
В: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имоти и лица — БС со 

АОП ознака (156 до 159 4- 162 до 167) 
Д: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници - БС со АОП оз-

нака 226 
Ј : Завршните сметки на месните заедници - БС со АОП ознака 139 
Е: Документацијата на СОК, збирна обработка за одделни носители на плани-

ѕ рањето. 
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Член 11 

ВИД 5: ИНВЕСТИЦИИ 

Во групата 50 - КАПАЦИТЕТИ ВО ИЗГРАДБА показател е: 

500 — Инвестициона изградба на поважни нови капацитети, во физичките единици на 
мерка со техничко-технолошки и извозно-увозни карактеристики (претежно 

,извоз, претежно домашен пазар, супституција на увозот и сл.), го опфаќа нази-
' вот на објектот односно на капацитетот, со технички опис, со производствено-
; експлоатационата концепција (производи и услуги), со претсмековна вредност л 
1 со податоци за почетокот и завршување на изградбата; а се однесува на сите 
инвестициони намени, (стопански и вонстопански инвестиции — општествен 

' стандард, станбена -изградба и др.), и тоа само за поважни нови капацитети, 
а според Номенклатурата на намената и капацитетот на инвестиционите објек-
ти, на Сојузниот завод за статистика, ноември 1973 година. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А; Инвестиционо-техничката документација на основните организации на здру-

жен труд — инвеститори. 
Е: Врз основа на податоците под А и сопствените анкети. 

Во групата 51 - БРУТО ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ ФОНДОВИ показатели се: 

510 — Бруто инвестиции во основни средства - вкупно, претставуваат вкупни бруто 
инвестиции во основни средства на општествениот и индивидуалниот сектор во 
текот на годината. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: СГЈ — билтен „Инвестицијо" — СЗС и соодветни публикации на републич-
ките и покраинските заводи за статистика, за Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките ав-

- 1 тономни покраини. За другите ОПЗ факултативно. 

5100 — Инвестиции во основни средства на производствените дејности, ги опфаќаат 
- \ вкупните бруто инвестиции во основни средства на производствените дејности во 

текот на годината. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Исто како и за показателот под 510 — Бруто инвестиции во основни средства 
— вкупно. 

5101 — Инвестиции во основни средства на ^производствените дејности, ги опфаќаат 
вкупните бруто инвестиции во основни средства на непроизводствените дејности 
во текот на годината. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показателот под 510 — Бруто инвестиции во основни средства 

- - в к у ПЃТО-

ВО групата 52 - БРУТО ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ ФОНДОВИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
СЕКТОР показатели се: 

520 - Бруто инвестиции на општествениот сектор — вкупно, претставуваат вкупни 
бруто инвестиции во основни средства на општествениот сектор во текот на го-
дината, 

'Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А: Д ориентацијата на основните организации на здружен труд по методоло-

гија и образецот ИНВ-01 на СЗС 
Е: СГЈ билтен ,,Инвестиции'' — СЗС и други публикации на републичките и 

; покраинските заводи за статистика, за Социјалистичка Федеративна Репуб-
. лика Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките авто-

I номни покраини а за другите ОПЗ факултативно. 

5200 — Производствени инвестиции, опфаќаат вкупни бруто инвестиции во основни 
'средства на производствените дејности на општествениот сектор во текот на 
годината. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А и Е: Исто како и за показателот 520 — Бруто инвестиции на општествениот 

сектор - вкупно. 

5201 — ^производствени шавг тнцим, опфаќаат вкупни бруто ^производствени инвести-
' ции во општествениот сектор во текот на годината, 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
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А и Е: Исто како и за показателот 520 — Бруто инвестиции на општествениов 
сектор — вкупно. 

52010 - Инвестиции во станбена изградба опфаќаат вкупни инвестиции во станбена 
изградба. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Г и Д: Ист како и за показателот 520 - под А — Бруто инвестиции на! 

општествениот сектор — вкупно. 
Е: Ист како и за показателот 520 — под Е Бруто инвестиции на општествениот! 

' сектор — вкупно. 

5202 — Инвестиции во објекти на општествениот стандард од средствата на заедничката 
потрошувачка, опфаќаат инвестиции во објекти на општествениот сектор. 

'Извор на податоците за носителите на планиоањето под: 
А, Г, Д, Ѓ и Е: Ист како и за показателот 5201(1. 
Инвестиции во станбена изградба. 

Во групата 53 - ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО 
ОСНОВНИ ФОНДОВИ показатели се: 

530 — Извори на финансирање на општествените бруто инвестиции во основни средства 
1— вкупно, претставуваат финансирање на општествените бруто инвестиции во 
основни средства од сите извори. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Б, В, Г, Д и Ѓ': Интерна документација на односните носители на планирањето 
Е: СГЈ билтен „Инвестиции" на СЗС и други публикации на републичките И 

1 покраинските заводи за статистика. 

5300 — Сопствени средства, претставуваат средства на инвеститорот потрошени за ин-
вестиции. 

И з в о р на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Б, В, Г, Д, Ѓ и Е: Ист како и за показателот 530 — извори на финансирање 

на општествените бруто инвестиции во основни средства -
вкупно. 

5301 — Здружени средства, претставуваат извор на средствата користени за финансирање 
на општествените бруто инвестиции во основни средства според самоуправните 
спогодби и договорите за здружување на средства по основ на заеднички вло-
жувања. 
РЈзвор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Б, В, Г, Д, Ѓ и Е: Ист како и за показателот ,530 — Извори на финансирање 

на општествените бруто инвестиции во основни средства -
вкупно. 

5302 — Кредити и заеми домашни, претставуваат вкупни кредити и заеми за финанси-
рање на инвестициите во основни средства на општествениот сектор, а можат да 
бидат во парична и стоковна форма. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Б, В, Г, Д, Т и Е: Ист како и за показателот 530 - Извори на финансирање 

на општествените бруто инвестиции во основни средства —1 

вкупно. 

5303 — Кредити а заеми странски, претставуваат кредити и заеми од странски извори 
за финансирање на инвестициите во основни средства, кои можат да бидат во 
парична и стоковна форма. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Б, В, Г, Д, Ѓ и Е: Ист како и за показателот 530 - Извори на финансирање 

на општествените бруто инвестиции во основни средства -
вкупно. 

5304 — Заеднички вложувања со странски партнери, претставуваат средства добиени од 
1 странски партнери, по основ на заеднички вложувања. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Б, и Е: Ист како и за показателот 530 — Извори на финансирање на опште-

ствените бруто инвестиции во основни средства — вкупно. 

5305 — Средства на општествено-политичките заедници и фондовите, претставуваат дел 
од средствата за финансирање на инвестициите во основни средства што се обез-
бедуваат од средствата на општествено-политичките заедници и нивните фон-
дови. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Б, В, Г, Д, Ѓ и Е: Ист како и за показателот 530 - Извори на финансирање 

на општествените бруто инвестиции во основни средства -ч 
вкупно. 
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, 6309 — Средствата на граѓаните, претставуваат средства што произлегуваат од заемите 
по разни основи и од самопридонесите, како и од други форми на ангажирање 
средства на граѓаните за финансирање на општетсвените инвестиции во основни 
средства, а можат да бидат во парична и стоковна форма. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А, Д, Г и Е: Ист како и за показателот 530 — Извори на финансирање на опште-

ствените бруто инвестиции во основни средства — вкупно. 

Во групата 55 - ИЗГРАДЕНИ СТАНОВИ И ПОВРШИНИ показатели се: 

550 — Број на изградените станови — вкупно, претставува вкупен број на изградените 
(завршени) станови во општествениот и индивидуалниот сектор. 

1 Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: „СГЈ" и статистичките годишници и билтени на републичките и покраинските 

' заводи за статистика. 

5500 — Број на изградените станови во општествениот сектор. 

Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А и Г: Документација на основните организации на здружен труд за изградените 

и купените станови. 
Е: Ист како и за показателот 550 — Број на изградените станови — вкупно. 

555 — Вкупно изградена станбена површина, опфаќа вкупно ,изградена станбена повр-
шина во т ? во општествениот и индивидуалниот сеќор. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показателот 550 — Број на изградените станови — вкупно. 

5550 — Изградена станбена површина во општествениот сектор. 
И З Б О Р на податоците за носителите на планирањето под: 
А и Г: Ист како и ча показателот 5500 — Број на изградените станови во опште-

ствениот сектор. 
Е: Ист како и за показателот 550 - Број на изградените станови — вкупно. 

Член 12 

ВИД в: ИЗВОРИ И ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВА НА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГА-
НИЗАЦИИ, НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА И НА САМОУП-
РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Во групата 60 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА БАНКИТЕ показатели се: 

600 - Извори на средства на банките - вкупно, претставуваат состојба на средствата 
од сите извори на крајот на пресметковниот период. ' 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Б и Е: Завршни сметки на билансите - БС со АОП ознака 446 

6000 - Фонд на основните средства, претставува состојба на средствата на фондот на 
кр-ајот на пресметковниот период, 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Б и Е: Завршните сметки на банките - БС со АОП ознака 449. 

60.01 — Здружени средства — вкупно, претставуваат состојба на изворите на вкупните 
здружени средства на банките на крајот на пресметковниот период^ 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Б и Е: Завршни сметки на банките - БС со АОП ознака (450+591). 

6002 — Долгорочни извори динарски — вкупно, претставуваат состојба на вкупниот износ 
на сите долгорочни динарски извори. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
В и Е: Завршните сметки на банките - БС со АОП ознака 460+470+480+499+ 

+498+508) 
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6003 — Долгорочни извори на девизни средства; претставуваат состојба на сите долго-
рочни извори на девизни средства. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Б и Е: Завршните сметки на банките — БС со АОП ознака 513. 

6004 — Краткорочни извори на деловни срдства — вкупно, престануваат состојба на 
сите краткорочни, динарски и девизни извори на деловни средства. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 

Б и Е: Завршните сметки на банките — БС со АОП ознака (533+611). 

Во групата 61 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ пока-
зател е: 

610 — Извори на средства на другите финансиски организации — вкупно, претставуваат 
,вкупни извори на сите краткорочни и долгорочни средства на другите финансис-
ки организации. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Б и Е: Завршните сметки на банките и на другите финансиски организации -

БС со АОП ознака 446. 

Во групата 62 - СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА 
показатели се: 

620 — Средства на осигурување и реосигурување — вкупно, претставуваат вкупно ос-
тварени приходи на заедниците на осигурување на имоти и лица во текот на 
годината. 
Извор на податоц,ите за носителите на планирањето под: 
В и Е: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имоти и лица -

Биланс на приходите и расходите (во натамошниот текст БПР) со АОП 
ознака 077. 

6200 — Премии за осигурување - вкупно, претставуваат дел од вкупниот приход на 
заедниците на осигурување на имоти и лица остварен во текот на годината по 

' основ на премии за осигурување на имоти и лица. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
В и Е: Завршните сметки на заедниците н(а осигурување на имоти и лица 

- Б П Р со АОП ознака (054+060+066). 

6201 — Премии за реосигурување — вкупно, претставуваат дел од приходите на заедни-
ците на осигурување на имоти и лица по основ на премии за реосигурување од 
ризици и активните и пасивните реосигурувања. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Б и Е: Завршните сметки на заедницата на осигурување на имоти и лица — БПР 

со АОП ознака (067 до 069). 

До групата 63 - ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ показатели се: 

630 — Приходи на самоуправните интересни заедници — вкупно, претставуваат вкупни 
приходи на самоуправните интересни заедници во текот на годината. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 

.' Д и Е: Завршните сметки на самоуправните интересни заедница — Б П Р со АОП 
ознака (058 + 062 + 067 + 077 + 081 + 086) 

6300 - Приходите од придонесите од доходот и од личните доходи на работниците, прет-
1 стануваат приходи по овие основи од сите обврзници од здружениот труд. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Д и Е: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БПР со АОП 

ознака (058+062). 

6301 - Приходи од личните доходи на работните луѓе и граѓаните, претставуваат при-
ходи по сите основи од работните луѓе и граѓаните. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: , 
Д и Е: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БПР со АОП 

ознака 067. 

6302 - Други приходи, ги претставуваат сите други приходи на СИЗ. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 

„ Д и Е: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници 
ознака (077+081+086). 

I 

- БПР со АОП 
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Во трупата 64 - ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВАТА НА БАНКИТЕ - вкупно показатели се: 

640 - Пласмани на срдствата на банките - вкупно, претставуваат збир на вкупните 
пласмани на банките со состојбата на крајот на пресметковниот период, 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Б и Е : Завршната сметка на банките - БС со АОП ознака (159+232256 + 328), 

6400 - Краткорочни пласмани — вкупно, претставуваат вкупен износ на динарските и 
девизните краткорочни пласмани на банките на крајот на пресметковниот пер-иод. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Б и Е: Завршните сметки на банките - БС со АОП ознака (159+232). 

6401 — Долгорочни пласмани - вкупно, претставуваат вкупен износ на динарските и 
девизните долгорочни пласмани на банките на крајот на пресметковниот период. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Б и Е: Завршните сметки на банките - БС со АОП ознака (256 + 328). 

Во Групата 65 - ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВАТА НА ДРУГИТЕ'ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
показател е: 

650; - Пласмани на средствата на другите финансиски организации — вкупно, претста-
, вуваат вкупни пласмани со состојбата на крајот на пресметковниот период. 

Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Б и Е : Завршните сметки на другите финансиски организации - БС со АОП 

ознака (159 1-222 + 256 + 328). 

РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ 
И ЛИЦА показатели се: ^ 

Расходи на средствата на осигурување на имоти и лица — вкупно, претставуваат 
вкупни расходи на средствата на зедницата на осигурување на имоти и лица 
на крајот на пресметковниот период 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
В и Е: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имоти и лица -

БПР со АОП ознака 046. 

Расходи на средствата на осигурување, претставуваат вкупни расходи на сред-
ствата на осигурување на имоти и лица. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
В и Е: Завршните сметки на заедниците на осигурување на лмоти и лица -

БПР со АОП ознака 011. 

Расходи на средствата на реосигурување, претставуваат вкупни расходи на сред-
ствата на реосигурување на имоти и лица. у , 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: " 
В и Е: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имоти и лица — 

БПР со АОП ознака (012 до 014). 

Во групата 67 - РАСХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ показатели се: 

670 — Расходи на самоуправните интересни заедници — вкупно, претставуваат вкупни 
расходи на самоуправните интересни заедници во текот на пресметковниот период. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Д и Е: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БПР со АОП 

ознака (003 + 0084-018+024+033 4- 043 + 049). 

6700 — Расходи за ОЗТ по основ на слободна размена на трудот преку и во рамките 
на СИЗ. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Д: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници - БПР со АОП 

ознака 003. 

6701 - Материјални расходи и амортизација. 
Извор на податоците за носителите на. плаиирањето под! 
Д: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници БОР" со АОП 

ознака 033. 

Во групата бб -

660 -

6600 -

6601 -
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6702 - Лични расходи, средства за работната заедница, даноци, придонеси и други 
давачки. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Д; Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БПР со АОП 

ознака 049 „ 

Член 13 

ВИД Т: ДРУГИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Во групата 70 - ПРИМАЊА НА НАСЕЛЕНИЕТО показатели се: 

700 — Вкупни примања на населението, ги опфаќаат сите паричен примања од здруже-
ниот труд и од личниот труд со сопствени средства вклучувајќи ги п о т р о ш у в а ч и -
те кредити, инвестиционите заеми, паричните примања од земјоделството, вред-
носта на натуралната потрошувачка на сопствени производи и вредноста на разли-
ката на залихите на земјоделските производи и добитокот. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: СГЈ и статистички годишници на републичките и покраинските заводи за 

статистика и други статистички публикации за Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките ав-
тономни покраини, а за другите ОПЗ факултативно. 

701 - Вкупните примања на населението од здружениот труд, ги опфаќаат сите парични 
примања од здружениот труд и по основ на здружениот труд и по основ на при-
мањата од општествената заедница, потрошувачки^ кредити и инвестиционите 
заеми. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показателот 700 Вкупни примања на населението. 

Во групата 71 - ИЗДАВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО гоказатели се: 

, 710 - Вкупни издавања на населението, ги опфаќаат сите парични издатоци засмету-
вајќи ги кредитите, заемот за набавка на артикли за лична потрошувачка како 
и други видови трошоци вклучувајќи ја и вредноста на натуралната земјоделска 
потрошувачка. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показателот 700 - Вкупни примања на населението. 

711 — Вкупни издавања на населението за лична потрошувачка, ги претставуваат сите 
парични издавања на населението за стоките преку трговската мрежа (вклучувај-
ќи го и прометот што се врши по пат на потрошувачки кредити), издатоците за 
угостителски и туристички стоки и услуги и занаетчиски услуги, за услугите на 
сообраќајот и врските, за станбено-комунални и културно-здравствени услуги 
за даноци и други издвојувана (штедење, отплати на кредити и слично). Кон тоа 

-треба да се додаде и вредноста на натура л ната потрошувачка пресметана по 
цените на производителите. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показателот 700 - Вкупни примања на населението. 

БУЏЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА показател е: 

Буџетска потрошувачка - - вкупно, претставува расходи на буџетот на опште-
ствево-политичките заедници со кои се опфатени средствата за дејноста на 
органите, организациите и претставничките тела на општествено-политичките 
заедници, расходи за инвалидска и боречка заштита, народна одбрана што ги 
опфаќа средствата за територијалната одбрана и општествената самозаштита и 
нестопанеки инвестиции, односно сета потрошувачка на буџетите на општестве-
но" политичките заедници, согласно со Законот за финансирање на општествено-
политичките заедници (републичкиот и покраинскиот закон), поаѓајќи од бруто 
принципи во искажувањето на буџетските расходи. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 

Е: Завршните сметки на буџетите на општествено-политичките заедници. 

Член 14 

ВИД ИЗВЕДЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ^ 
Во групата 80 - ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ показатели се: 

800 — Општествен производ на општествениот сектор по вработен, се утврдува така 
што општествениот производ на општествениот сектор ќе се подели со просениот 
број на вработените за периодот за кој се утврдува општествениот производ — во 
постојани цени. ' 

Во групата 72 — 

720 -
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Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: СГЈ и статистички годишници на републичките и покраинските заводи за 

статистика и други статистички публикации за Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките ав-
тономни покраини а за другите ОПЗ факултативно. 

Во групата 81 - ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ СО КОИ СЕ ИСКАЖУВААТ РЕЗУЛТАТИТЕ 
НА ТРУДОТ НА РАБОТНИЦИТЕ И РАБОТЕЊЕТО НА ОСНОВНАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД СПОРЕД ЧЛЕН 140 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД показатели се: 
Содржината на показателите од број 810 до 817 е утврдена според одредбите на 
член 140 од Законот за здружениот труд 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А и Е: Завршните сметки на основните организации на здоужен труд. Методо-

логија на пресметувањето — Прилог 2 од ова упатство. 

Во групата 82 - ДРУГИ ИЗВЕДЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ, показатели се: 
Содржината на другите изведени показатели од бр. 820 до 822 е утврдена со 
Одлуката за показателите за изкажување на резултатите од трудот на работни-
ците и за работењето на основната организација на здружен труд („Службен лист 

! на СФРЈ", бр. 8/78). 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд. Методо-

логија на пресметувањето — Прилог 3 од ова упатство. 

823 - Средства за репродукција во однос на просечно користените деловни средства, 
'се пресметуваат така што износот на средствата за репродукција ќе се подели 
со просечно користените деловни средства за периодот за кој се утврдуваат 
средства за репродукција. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд. Методо- ѕ 

логија на пресметувањето — Прилог 3 од ова упатство. 

824 — Отплати по инвестиционите кредити во однос на средствата за репродукција, 
се пресметуваат така што износот на отплатите по инвестиционите кредити 
(отплати на кредити што втасуваат во наредната година, обврски по втасани, 
а неплатени отплати) ќе се подели со средства за репродукција за периодот за 
кој се утврдуваат отплатите. 
Извор на податоци за носителите на планирањето под: 
А и Е: Ист како и за показателот 823 — Средства за репродукција. 

Во групата 83 - КОЕФИЦИЕНТИ НА СМЕНИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НА СМЕНИТЕ НА ПО-
ГОНСКИТЕ МАШИНИ И МОТОРИ (според методологијата на Сојузниот завод 
за статистика) показател^ се: 

830 — Коефициент на смените на работниците, коефициентот на смените на работниците 
. се пресметува така што вкупниот број на работниците во сите смени ќе се подели 
со збирот на бројот на работниците кои работат во една смена, со половина 
работници на работните места на кои се работи во две смени и со една третина 
работници на работните места на кои се работи во три смени. 
Извор на пдатоците за носителите на планирањето под: 
А: Интерна документација на основните организации на здружен труд, а според 

методологијата на Сојузниот завод за статистика - Прилог 4 на ова упатство 
Е: СГЈ и годишници на републичките и покраинските заводи за статистика и 

други статистички публикации за Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни по-
краини, а за другите ОПЗ факултативно, 

831 — Коефициент на смените на погонските машини и мотори, коефициентот на сме-
ните на погонските машини и мотори се пресметува така што силата на машините 
и на моторите користени во три смени ќе се помножи со три, во две смени со два 
и во една смена со еден, и тој збир ќе се подели со вкупната сила на погонските ма-
шини и мотори 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 

'А: Интерната документација на основните организации на здружен труд, а спо-
ред методологијата на 'Сојузниот завод за статистика - Прилог 4 од ова 

' упатство/ 
Е: Ист како и за показателот 830 Коефициент на смените на работниците, 
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Член 15 , 

ВИД 9: ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ 

Во групата 90 - НАМЕНА НА ПРОСТОРОТ показатели се' 

900 — Земјоделско земјиште, преставува површини што се користат за земјоделско про-
изводство и опфаќаат: обработлив!! површини, пасишта, рибници, трски и мочу-
ришта. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: За општините, документацијата на катастрите на земјиштето. За другите ОПЗ 

факултативно. 

901 — Шумско земјиште, опфаќа површина поголема од 5 ари, што е обраснато со шум-
/ ски дрвја и служи за производство на шумски сортименти, или има заштитна 

функција и посебна намена без оглед на обраснатоста и височината на стеблото. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показателот 900 - Земјоделско земјиште. 

902 — Површини на населбите, опфаќаат простор определен со урбанистички план или 
урбанистички ред односно основа, без површините резервирани за идното проши-
рување и други намени. Ако овие планови не се донесени се зема изградената по-
вршина што ја дефинира надлежниот орган на општината. 
Во населбата посебно да се искажат површините под згради (изградениот дел на 
населбата со дворовите), површините на населбата под сообраќајници со површи-
ните на дрворедите и насадите на сообраќајниците, зелените површини на на-
селбите (површини на паркови, површини обраснати со зеленило наменети за 
рекреација, детски игралишта и гробишта) и други површини. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Надлежниот орган на општината, односно соодветни геодетски органи на уп-

равата или заводи. 

903 — Површини на водите, опфаќаат вкупни површини под родите намалени за површи-
ните под водите во населбите, односно површините што се водат во катастарски 
земјишта како јавно добро на вода. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист ќћко и за показателот 900 — Земјоделско земјиште. 

^ 904 — Сообраќајни и енергетски површини вон од населба, претставуваат вкупни повр-
шини под сообраќајници и енергетски површини намалени за површините под со-
обраќајници и енергетски површини во населбите. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показателот 900 - Земјоделско земјиште. 

905 — Неплодни и други површини, се добиваат кога од вкупната површина ќе се одзе-
ме земјоделското и шумското земјиште, површините под водите и сообраќајници-
те и површините под зградите. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показателот 900 - Земјоделско земјиште. 

Во групата 91 - ПРИРОДНИ РЕСУРСИ показатели се: 

910 — Обработливо земјоделско земјиште, е земјишна површина на која се одгледуваат 
или можат да се одгледуваат пол ј одел ски и градинарски посеви, повеќегодишни 
засади на трева и на кои се врши обработка, косидба и други земјоделски работи 
и по правило се собираат приноси секоја година; обработливата површина ја прет-
ставува ораници и бавчи, овоштарници, лозја и ливади. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: ч 
А: Интерната документација на основните организации на здружен труд 
Е: Ист како и за показателот 900 — Земјоделско земјиште. 

911 — Шуми (дрвна маса), претставуваат дрвна маса утврдена со катастарот на шумите 
а ја опфаќаат вкупнта маса на дрвото мерено на трупот со корен и се однесуваат 
на масата на техничкото и огревното дрво и отпадоците што настануваат при се-
чење. 
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Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А: Катастарот на шумите; односно шумско-стопанскиот план на општините 

(шумско-стопанска основа) 
Е: Ист како и за показателот 900— Земјоделско земјиште, 

912 — Енергетска* ресурси, опфаќаат водни потенцијали, јаглен, нафта, земен гас, мас-
лени шкрилци, геотермални и други видови извори на енергија. Количината на 
енергетската материја се изразува во ООО (за јаглен, нафта и сл.) и во Nm8 (за 
земен гас), а енергетскиот потенцијал на водите се изразува во GWh. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А: Инвестиционо-техничката документација на основните организации на здру-

жен труд 
Е: Ист како и ка ј носителите-на планирањето под А и документацијата на геолош-

ките и хидрометеоролошките заводи. 

913 — Рудни, и минерални наоѓалишта, ги опфаќаат сите видови откриени рудници и 
копови на метали, неметали и слично според категоризацијата на рудните и ми-
минералните резерви, а се искажуваат во количини на рудното тело во ООО t и во 
процентот на ,основната супстанца, а според чл. 2, 5 и 6 од Законот за единствени-
от начин на утврдување, евидентирање и собирање на податоци за резервите на 
минерални суровини и подземни води и за билансот на тие резерви („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 53/77). 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
А и Е: Ист како и за показателен 912.— енергетски ресурси. 

Во групата 92 - СООБРАЌАЈНА, ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА показатели 
се: 

920 — Патишта со современ коловоз, (должина во кт), претставуваат патна мрежа 
која има асфалтна или бетонска површина или патишта со камена коцка над-
вор од населбата. 
Извор на џодатоците за носителите на планирањето под: 
Е: Документацијата на службите на општините (СИЗ за патио стопанство) и дру-

го за општините, а за другите ОПЗ факултативно. 

921 — Железничка мрежа (должина), опфаќа должина на железничките пруги со нор-
мален колосек на Ј Ж и индустриските колосеци н е с м е е ј ќ и ги статичните капа-
цитети. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показателот 920 — Патишта со современ коловоз. 

922 — Канали за наводнување и одводнување (должина), опфаќаат вкупна должина на 
каналите што служат за наводнување и одводнување на земјиштето. 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за показ ате лот 920 - Патишта со современ коловоз. 

923 — Водоводна мрежа (должина и капацитети), опфаќа должина на главниот довод и 
должина на разводната мрежа. Под должина и главниот довод се подразбира 
должината на цевките за довод на водата од каптираното извориште до резерво-
арот, односно должината на уредот за пречистување на водата за пиење или до^ 
колку резервоар не постои, од извориштето — каптажата до првиот крак на ра-
зводната мрежа, потоа и должината на цевоводите помеѓу резервоарите на кои 
нема приклучоци ка ј системите со повеќе резервоари Исто така се подразбира 
и должината на цевоводите помеѓу населбите сиабдувачи и населбите потрошу-
вачи на кои нема приклучоци (кај системите на заеднички, односно регионален 
водовод). Под должина на разводната мрежа се подразбира должината на водо-
водната мрежа од резервоарите до место на потрошувачката (без приклучоци и 
мрежа во зградата). 
Извор на податоците за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за. показателот 920 — Патишта со современ коловоз. 

024 — Канализациона мрежа (должина и уреди за пречистување), опфаќа должина на 
канализационата мрежа и должината на главниот колектор во која не се вклу-
ч,ува должината на приклучоците и мрежата по зградите. Под главен колектор се 
подразбира собирниот канал кој ги одведува водите од едниот дел или од целата 
населба до реципиентот или уредот за прочистување. 
Извор на податоците, за носителите на планирањето под: 
Е: Ист како и за поќазателот 920 — патишта со современ коловоз. 
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III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Носителите на планирањето при изработката на анализата на изминатиот период и при утврдува-

њето на развојните можности за периодот за кој се донесува планот, во своите планови го искажуваат 
минимумот на задолжителните единствени показатели за 1978. 1979, 1980 и 1985 година, а кумулативно 
за период од 1981 до 1985 година, и тоа само за следните показатели: во вид 4 група 40 — за показа-
телите 400 и 401 и во вид 5 група 51 — за показателите 510 (5100 и 5101), во групата 52 - за показателите 
5200, 5201, 52010, 5202) во групата 53 — за показателите 530 (5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5309) и во 
групата 55 — за показателите 550 (5500), во согласност со член 2 став 2 од ова упатство. 

Член 17 
Вредносните показатели за изминатиот период се искажуваат во текушти цени, а за наредниот 

период за кој се донесува планот — во постојани цени. 
Општествено-политичките заедници како постојани цени ги користат цените од последната 

година која му претходи на планскиот период (цените од 1980 година). 

Член 18 
Службите, органите и организациите од член Зстав 1 на ова упатство од својата статитстичко-до-

кументациона основа обезбедуваат показатели за изминатиот период и за следење на остварувањето на 
плановите БО планскиот период, според следното: 

Службата на општественото книговодство показателите: 070, 075, НО, 120, 1203, 130, 1303, 410, 411, 
412, 413, 420, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 430, 4300, 4301, 4302, 4303, 440, 450, 600, 6000, 6001, 6002, 6003, 
6004, 610, 620, 6200, 6201, 630, 6300, 6301, 6302, 640, 6400, 6401, 650, 660, 6600,. 6601, 670, 6700, 6701, 6702, 
810 до 817, 820, до 822, 823 и 824. 

Заводите за статистика - показателите: ООО, 001, 010, 011. 050, 051, 057, 058, 200, 201, 210, 211, 220, 
230, 240, 300, 350, 400, 4000, 401, 4010, 402, 4020, 510, 5100, 5101, 520, 5200, 5201, 52010, 5202, 530, 5300, 5301, 
5302, 5303. 5304, 5305, 5309, 550. 5500, 555, 5550, 700, 701, 710, 711, 800, 830 и 831. За показателите од овој 
став што не се собираат или не се обработуваат во согласност со програмите ,на статистичките истра-
жувања предвидени со законите, како извор се користат расположивите податоци и евиденции на 
соодветни служби во општините, односно интерната документација и евиденција на соодветните ,носи-
тели на планирањето. 

Другите органи и организации ги обезбедуваат односните показатели според изворите на податоците 
наведени во чл. 6 до 15 од ова упатство. \ 

Член 19 
Изворите на податоците за показателите што ги обезбедува Службата на општественото книго-

водство се дадени врз основа на билансите шеми за 1978 година, освен за носителите на планирањето 
под А, за кои е користен Билансот на успесите и Посебните податоци за 1979 година. 

Член 20 
Самоуправните организации и заедници и олштествено-политичките заедници ова упатство го 

применуваат и користат за подготвување и донесурање на своите среднорочни планови за периодот 
од 1981 до 1985. година, како и за остварување на своите планови, по години, во наведениот плански 
период, 

Член 21 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 23/89 
28 септември 1979 година 

Белград 

Генерален директор на 
Сојузниот завод за општествено 

планирање, 
Спасое Меденица, с. р. 

Прилог 1 

НОМЕНКЛАТУРА НА ПОВАЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

А) Поширока номенклатура на индустриските и земјоделските производи 

1. ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 

ГРАНКА 0301 — Електростопанство 

1. Електроенергија 010101 01 20 Хидроелектрична енергија на еле-
ктростопанските електрани MWh 
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010101 02 28 Хидроелектрична енергија на ин-
дустриските електрани MWh 

010102 01 26 Термоелектрична енергија на еле-
ктростопанските електрани MWh 

010102 02 23 Термоелектрична енергија на ин-
дустриските електрани MWh 

010103 01 21 Нуклеарна — електрична енергијг MWh 

2. Јаглен 

ГРАНКА 0102 — Производство на јаглен 

010201 01 24 
01020201 20 
010203 02 22 

Камен јаглен 
Мрк јаглен 
Лигнит 

тони 
тони 
тони 

3. Кокс 

ГРАНКА 0103 — Преработка на јаглен 

010301 01 28 Крупен металуршки кокс 
010301 02 25 Леарски кокс 
010301 03 22 Ситен металуршки кокс 

тони 
тони 
тони 

4. Сурова нафта 
5. Природен гас 

ГРАНКА 0104 — Производство на нафта и земен гас 

010410 01 20 
010420 01 25 

Сурова нафта 
Земен гас 

тони 
мил. т ѕ 

ГРАНКА 0105 - Производство на деривати на нафта 

6. Бензин 

7 Дизел гориво (гасно масло) 
8. Масло за ложење (мазут) 

010500 01 20 Суров бензин тони 
010500 02 24 Бензин тони 
010500 00 26 Дизел гориво Д-1, Д-2, Д-3 и Д-4 тони 
010500 08 20 Масло за ложење тони 

9. Железна руда 

10. Концентрат на железо 

11. Сурово железо 

12. Суров челик 

ГРАНКА 0106 — Производство на железна руда 

010600 01 23 Ж е л е з н а руда до 42% Fe 
010600 02 20 Железна руда од 42°/о Fe 
010600 04 25 Концентрат на железо 

ГРАНКА 0107 — Црна металургија 

010711 03 21 Бело железо од високи електро-
продукциони печки 

010711 04 29 Сурово железо 
010712 01 22 Инготи од челик од кислородни 

конвентори 
010712 02 20 Континуирано леани одливки од 

кислородни конвертори 
010712 03 27 Суров челик за леарница од к и -

слородни конвертори 
010712 04 24 Инготи од челик од CM печки 
010712 05 21 Континуирани леани одливки од 

CM печки 
010712 06 29 Суров челик за леарници од CM 

печки 
010712 07 26 Инготи од челик од ЕЛ печки 
010712 08 23 Континуирани леани одливки од 

ЕЛ печки 
010712 09 20 Суров челик за леарница од ЕЛ 

печки 
010712 10 21 Одливки од челик 

тони 
тони 
тони 

тони 
тони 

тони 
тони 

тони 
тони 

тони 

тони 
тони 

тони 

тони 
тони 
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13. Валани производи 010713 02 25 
010713 03 22 

010713 04 20 

010713 05 27 
010713 06 24 
010713 07 21 
010713 08 29 

010713 
010713 
010713 
010713 
010713 
010713 
010713 
010713 

09 26 
10 27 
13 29 
14 26 
15 23 
16 20 
17 28 
18 25 

010713 19 22 

010713 20 23 

010713 21 20 

010713 22 28 
010713 23 28 
010713 24 22 
010713 25 20 

010713 26 27 
010713 27 24 
010713 28 21 
010713 29 29 
010713 30 20 

010713.31 27 

010713 32 24 

010713 33 21 

Железнички шини 
Тежок и лесен обработен колосе-
чен прибор 
Тежок и лесен суров колосечев 
прибор 
Тешки носачи 
Тежок аголен челик 
Други тешки профили 
Бал ана жица од обичен и квали-
тетен челик 
Бетонски челик — мазен 
Бетонски челик — ребрест 
Други профили 
Бродски дебел лим 
Други дебели лимови 
Бродски средни лимови (3—5 шш) 
Други средни лимови 
Топло валани обични и квалитет-
ни тенки лимови 
Ладно валани динамо и трафо ли-
мови 
Други ладно валани лимови од си-
те димензии и квалитет 
Ладно валани ленти од сите ди-
мензии и квалитет 
Ладно одлеани профили 
Ладно валани бандажи и тркала 
Безрабни цевки 
Влечен, лупен и брусен челик од 
обичен и квалитетен челик 
Патентирана жица 
Друга влечена жица 
Поцинкувана жица 
Заварени цевки 
Базни лимови, средни; тенки и 
фини 
П о ч и т у в а н и лимови и ленти, 
средни, тенки и фини 
Други Превлечени лимови, пласти-
фицирани и др. 
Ковани производи 
вачница 

од тешка ко-

ГРАНКА 0108 - Производство на руди на обоени метали 

14. Руда на бакар . 
15. Оловно-цинкова руда 
16 Боксит 
17. Руда на антимон 
18. Концентрат на пирит 

010810 01 25 
010820 01 20 
010830 01 24 
010890 04 23 
010890 18 29 

Руда на бакар 
Оловно-цинкова руда 
Боксит 
Руда на антимон 
Концентрат на пирит 

тони 

тони 

тони 
тони 
тони 
тони 

тони 
тони 
тони 
тони 
тони 
тони 
тони 
тони 

тони 

тони 

тони 

тони 
тони 
тони 
тони 

тони 
тони 
тони 
тони 

тони 

тони 

тони 

тони 

тони 
тони 
тони 
тони 
тони 

19. Електролитен бакар 

20. Рафинирано олово 
21. Цинк 

22. Алуминиум 

ГРАНКА 0109 - Производство на обоени медали 

010910 03 23 Електролитен бакар од свежи су-
ровини тони 

010910 04 20 Електродитен бакар - претрпен тони 
010920 02 20 Рафинирано олово тони 
010930 03 22 Рафиниран цинк тони 
010930 04 20 Ел ектролитичен цинк тони 
010942 01 23 Алуминиум во инготи од свежи 

суровини ТОНИ 
010942 02 20 Алуминиум во инготи — претопен ТОНИ 
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23. Антимон 
24. Ж и в а 

010991 01 20 
010992 01 26 

Антимон — регулус 
Ж и в а , метал 

тони 
тони 

ГРАНКА 0111 - Производство 

25. Азбестна руда 
26. Суров магнезит 
27. Сол 

011111 
011112 
011121 

на неметални минерали (без градежен материјал) 

01 23 Руда на азбест 
01 29 Суров магнезит 
01 36 Морска сол за човечка и добиточ-

на исхрана 
011129 01 30 Камена сол за човечка и добиточ-

на исхрана и за индустријата 

011129 03 34 Вакуумирана сол 

ГРАНКА 0112 - Преработка на неметални минерали (без градежен материјал) 

28. Рамно стакло 

219. Амбалажно стакло 
'V. 

30. Шупливо стакло 

/ 

31. Синтер-магнезит 
32. Шамотен огноотпорен 

ри ј ад 
мате-

тони 
тони 

тони 

тони 
тони 

011211 01 27 Рамно стакло прозорско (условни 
условна илјада т 2 сведени на 2 
mm дебелина) 

м2 

011211 02 24 Рамно стакло, леано (условни 
условна илјада сведени на 2 mm м2 

дебелина) 
м2 

011212 01 22 Амбалажно стакло тони 
011212 02 20 Лабораториско стакло ТОНИ 

011219 01 39 Шупливо стакло за широка по-
трошувачка, од рачна изработка тони 

011219 02 36 ,Шупливо стакло за широка потро-
шувачка, машинска изработка тони 

011219 03 25 Друго шупливо стакло тони 
011220 02 23 Синтер-магнезит тони 

011220 04 28 Шамотни тули тони 

011220 05 25 Шамотен малтер и брашно тони 

33. Печки и шпорети 

ГРАНКА 0113 — Металопреработувачка дејност 

011390 07 33 П е ч к и на гас и греалки 
011390 08 30 Шпорети и решоа на гас 
011390 09 38 Бојлери на гас 
011390 10 39 Печки на течни горива 
011390 11 36 Шпорети на течни горива 
011390 12 33 Печки на цврсти горива 
011390 13 30 Шпорети на цврсти горива 

1;/парч. 
1/парч. 
1;/парч. 
1/парч. 

тони 
тони 

1/парч. 

34. Енергетски ^ е л е к т р и ч н и ма-
шини 

35. Градежни машини 

36. Машини за обработка на ме-
тали 

37. Земјоделски машини 

ГРАНКА 0114 - Машиноградба 

011411 01 16 Погонски и парни котли и уреда 

011411 02 13 Водени турбини 
011411 03 10 Парни турбини 
011411 04 18 Бродски мотори со внатрешно со-

горување 
011411 05 15 Парни и машини на гас 
011411 06 12 Други мотори со внатрешно сого-

рување, освен мотори за друмски 
моторни возила и авиони 

011412 02 19 Машини и уреди за градежниш-
твото 

011413 01 17 Машини работилки за обработка 
на метали 

011420 01 15 Мотокултиватори 
011420 02 12 Мотокосачки 
011420 03 10 Комбајн!! 
011420 04 17 Други земјоделски машини, спра-

ви и орудија 

тони 

t/nap4./kW 
t/napn./kW 

t/парч./КЅ 
t /парч./КЅ 

t /парч./КЅ 

тони 

тони 
тони 
тони 
тони 

тони 



Петок, 19 октомвр-и. 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 52 -г Страна 1809 

ГРАНКА 0115 — Производство на сообраќајни средства (без бродоградба) 

38. Товарни вагони 011511 02 17 

39. Камиони 011522 04 11 

011522 05 19 

40. Автобуси 011522 06 16 

011522 07 13 

41. Автомобили 011523 01 31 

> 011523 02 39 

42. Трактори 011524 01 10 
011524 02 18 
011524 03 15 

43. Мотоцикли 011525 01 32 
101525 02 30 

ГРАНКА 0117 — Производство 

44. Ротациони машини 011710 01 И 

011710 02 19 

011710 03 16 

011710 04 13 
011710 05 10 

45. Ефектни трансформатори 011710 09 10 
46. Телевизиски приемници 011722 03 38 

011722 04 35 
47\ Кабли 011730 08 20 
48. Фрижидери 011742 01 32 
49. Машини за перење долни 011743 01 38 

алишта 

ГРАНКА 0118 — Производот 

50. Амонијак 011810 02 20 
51. Азотна киселина 011810 04 25 

52 Сулфурна киселина 66 Вд 011810 05 22 
53. Каустична сода 011810 08 24 
54. Калцинирангг сода 011810 15 29 
55. Калциум карбонат 011810 25 25 

Азотни ѓубриња (20% N) 011820 07 21 

011820 15 23 

011820 19 22 

Фосфор ни ѓубриња (16,5% Р2О5) 011820 13 29 

011820 16 20 

011820 20 23 

Товарни и други специјални ваго-
ни и возила 
Камиони и камионети, (производ-
ство од домашни делови над 75%) 
Камиони и камионети (монтажа од 
увозни делови над 75%) 
Автобуси — комплетно производ-
ство 
Автобуси — монтажа на каросери-
јата на шасијата 
Патнички автомобили (производ-
ство од домашни делови над 75%) 
Патнички автомобили (монтажа од 
увозни делови над 75%) 
Трактори рачни 
Трактори на тркала 
Трактори гасеничари 
Мотоцикли 
Мопеди 

а електрични машини и апарати 

Големи ротациони машини без 
прибор (над 100 KW) 
Средни ротациони машини без 
прибор (од 10 до 100 KW) 
Мали ротациони машини без при-
бор (до 10 KW) 
Микромотори 
Електромотори и агрегати за 
влеча 
Ефектни трансформатори 
Телевизиски приемници црно-бели 
Телевизиски приемдаци во боја 
Кабли 
Фрижидери за домаќинството 
Машини за перење и сушење на 
долни алишта 

о на базни хемиски производи 

Амонијак 100% 
Азотна киселина, технички и хе-
миски чиста 100% 
Сулфурна' киселина бб0 Ве 
Натриум-хидроксид-солвај 
Натриум-карбонат 
Калциум карбит 
Количина на К во азотните ѓубри-
ња 
Количина на М во комплетните 
ѓубриња 
Количина на К во мешаните ѓу-
бриња 
Количина на Р2О5 во фосфорните 
ѓубриња 
Количина на Р2О5 во комплетни-
те ѓубриња 
Количина на Р2О5 во мешаните 
ѓубриња 

t/парч. 

t/парч. 

t/парч. 

t/парч. 

t/парч. 

t/парч. 

t /парч. 
t/парч. 
t /парч. 
t/парч. 
t/парч. 
t /варч. 

t/nap4./kW 

t/nap4./kW 

t/nap4-/kW 
t/nap4./kW 

t/nap4./kW 
t/nap4./kW 

парч. 
парч. 

тони 
t /парч. /ћ! 

t/парч. 

тони 

тони 
тони 
тони 
тони 
тони 

тони 

тони 

тони 

тони 

тони 

тони 
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68. Хемиски влакна 

59. Вештачки маси 

011831 01 28 Полиакрилни влакна тони 
011831 02 25 Полиамиден филманет тони 
011831 03 22 Полиестерски филамент тони 
011831 04 20 Полипропилни влакна тони 
011831 05 27 Целулозно влакно од памучен тип тони 
011831 06 24 Целулозно влакно од волнен тип тони 
011831 07 21 Рајон тони 
011331 08 29 Корд тони 
011832 01 23 Каре ниски вештачки маси тони 
011832 02 20 Индустриска нитроцелулоза тони 
011832 03 28 Карбоксиметил-целулоза тони 
0Ј18?2 04 25 Целофан тони 
011832 05 22 Други вештачки маси врз база на 

целулоза тони 
011832 06 20 Фенопласти тони 
011832 07 27 Аминопласти тони 
011832 08 24 Полистирол тони 
011832 09 21 Полиетилен тони 
011832 10 22 Полиеетери тони 
011832 11 20 РУС прав тони 
011832 13 24 Поливинил-ацетат 100% тони 
011832 14 21 Други вештачки маси тони 

60. Сапуни 

61. Детергенти 

62. Премачкувачки средства 

63. Цемент 

64. Тула 

ГРАНКА 0119 — Преработка на хемиски производи 

011920 01 30 Салуни 

011920 02 37 Детергенти течни и прашочни 

011920 03 34 Индустриски детергенти 

011920 04 31 Помошни средства за перење 

011920 05 39 Средства за чистење 

011930 03 20 Фирниси 
011930 04 28 Маслени бои 
011930 05 25 Графички бои 
011930 06 22 Лакови и емајли 
011930 07 20 Према чкувачки средства за гра-

дежништвото 
011930 08 27 Премечкувачки средства за ме-

талната индустрија 
011930 09 24 Премечкувачки средства за дрвна-

та индустрија 
011930 10 25 Премечкувачки средства за бродо-

градбата 
011930 11 22 Други премачкувачки средства 

ГРАНКА 0121 - Производство на градежен материјал 

012120 01 20 Портланд цемент 
012120 02 28 Други видови цемент 
012130 01 25 Шуплива и дупчеста тула од нор-

мален формат 
012130 02 22 Шуплива дупчеста тула во бло-

кови 
012130 03 20 Полна тула 
012130 04 27 Блокови за тавани - монта 

ефективни 
тони. 

ефективни 
тони 

ефективни 
тони 

ефективни 
тони 

ефективни 
тони 
тони 
тони 
тони 
тони 

тони 

тони 

тони 

тони 
тони 

тони 
тони 

илј. парч. N. Р. 

илј. парч. N F. 
илј. парч. N. F. 
илј. парч. /т* 
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65; Азбестни производи 012141 01 25 Азбестно-цементен покривен мате-
ријал тони 

012141 02 22 Азбестно-цементни цевки тони 
012141 03 20 Други азбестно-цементни произ-

води тони 

ГРАНКА 0122 — Производство ца режана граѓа и плочи 

бб. Режана граѓа од иглолисницл 012201 01 20 Режана граѓа од иглолисници m* 
67, Режана граѓа од широколис- 012201 02 28 Режана граѓа од даб и дабова 

ници фриза ТП9 

1 
012201 03 25 Режана граѓа од бука и букова 

фриза ш3 

012201 04 22 Режана граѓа од топола и други 
широколисници ш3 

012201 05 20 Режана граѓа од јасен и други 
широколисници т9 

•v 012201 06 27 Режана граѓа од егзоти ш8 

68. Лесонит плочи 012202 05 25 Лесонит плочи, ^облагородени илј. ш® 

ГРАНКА 0123 — Производство на финални производи од дрво 

69. Мебел 012310 01 31 Спални соби во гарнитури гарнитура 
012310 02 39 Спални соби во елементи парче 
012310 03 36 Други соби во гарнитури гарнитура 
012310 04 33 Други соби во елементи парче 
012310 05 30 Кујни во гарнитури! гарнитура 
012310 06 38 Кујни во елементи парче 
012310 07 35 Тапациран мебел парче 
012310 08 32 Нетапациран мебел парче 
012310 09 30 Друг ситен куќен мебел парче 
012310 10 49 Канцелариски и училишен мебел парче 
012310 11 38 Столови и друг мебел парче 

ГРАНКА 0124 — Производство и преработка на хартија 

70. Целулоза 012410 01 27 Небе лена сулфитна целулоза тони 
012410 02 24 Белела сулфитна целулоза од 

иглолисници тони 
012410 03 21 Белева сулфитна целулоза од ши-

роколисници тони 
012410 04 29 Белена сулфитна целулоза од рас-

тителни стебла тони 
012410 05 26 Белена целулоза за вискоза тони 
012410 06 23 Небелена сулфатна целулоза тони 
012410 07 20 Белева сулфатна целулоза тони 

1 012410 08 28 Полухемиска целулоза тони 

ГРАНКА 0125 — Производство на текстилни предива и ткаенини 

71. Памучна преѓа 012512 01 21 Памучна чешлана преѓа ефективни 71. Памучна преѓа 
- тони 

012512 02 29 Чешлана преѓа од памучен тип ефектииии 
тони 

012512 03 26 Памучна кардирана рреѓа ефективни 
тони 

012512 04 23 Кардирана преѓа ефективни 
тони 

012512 05 20 Цел-преѓа од памучен тип ефективни 
тони 

012512 06 28 Синтетичка преѓа 100% од паму- ефективни 
чен тип тони 
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72. Волнена преѓа 

73. Ткаенини (памучни, волнени 
и свилени) 

012512 07 25 Вигоњ преѓа ефективни 
тони 

012513 01 27 Волнен чешланец (камцуг) ефективни 
тони 

012513 02 и , Волнена влечена преѓа ефективни 
тони 

012513 03 21 Волнена чешлана преѓа и волница ефективни 
тони 

012513 04 29 Чешлана преѓа од волнен тип и ефективни 
волница тони 

012513 05 26 Цел-преѓа од волнен тип ефективни 
тони 

012513 06 23 Синтетичка преѓа 100% од волнен ефективни 
тип тони 

012521 01 39 Памучни ткаенини Памучни ткаенини 
илј. т е 

012521 02 36 Памучни ткаенини во мешаница 
илј. т 2 со синтетика илј. т 2 

012521 03 33 Ткаенини од 100% вештачко влак-
но од памучен тип илј. т 8 

012521 04 30 Памучни ќебиња и прекривачи илј. парч. 
012522 01 34 Волнени ткаенини од влачена 

преѓа илј т г 

012522 03 39 Чешлани ткаенини од волнен тип илј т 8 

012522 04 36 Ткаенини од 100% вештачко влак-
но илј т 8 

012522 05 33 Волнени ќебиња илј, парч. 
012524 01 35 Ткаенини од природна свила илј т 8 

012524 02 32 Ткаенини од ' вештачка свила — 
рајон илј. т ѕ 

012524 03 30 Ткаенини од синтетички филамент илј, т 1 

012524 04 37 Ќебиња и прекривачи од 100% илј, т 2 / и л ј . 
синтетика парч. 

ГРАНКА 0126 — Производство па готови текстилни производи 

74. Конфекција на долни алишта 012621 01 32 
75. Конфкција на облека 012622 01 38 

Конфекција на долни алишта илј т 8 

Конфекција на облека од текстил илј, т 2 

ГРАНКА 0127 - Производство на кожа и крзно 

76. Горна кожа 012701 02 26 Крупна горна кожа илј. т 2 

012701 03 23 Друга крупна горна кожа илј^ т 8 

012702 01 24 Горна свинска кожа и велур илј: т 2 

012703 02 27 Ситна горна кожа илј. т 8 

ГРАНКА 0128 — Производство на кожни чевли и галантерија 

77. Кожни чевли 012810 01 30 Тешки кожни чевли илј. чифта 
012810 02 37 Машки кожни чевли илј. чифта 
012810 03 34 Женски кожни чевли илј, чифта 
012810 04 31 Детски кожни чевли илј. чифта 
012810 05 39 Кожни сандали илј. чифта 
012810 06 36 Други кожни чевли илј. чифта 

ГРАНКА 0129 - Преработка на каучук 

78. Гуми за возила 012901 01 34 Надворешни вело-гуми тони/илј. парч. 
012901 02 31 Внатрешни вело-гуми тони/илј парч. 
012901 13 20 Надворешни мото-гуми тони/илј парч. 
012901 04 28 Надворешни автомобилски гуми тони/илј. парч. 
012901 05 25 

012901 06 22 

Надворешни камионски и автобус-
ки гуми 
Надворешни гуми за трактори и 

'друг^Г земјоделски машини 

тони/илј. парч. 

тони/илј. парч. 
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012901 07 20 Надворешни гуми за дампери, за 
- градежна, рударска и патна меха-

низација 
012901 08 27 Надворешни гуми за вилушкари и 

други средства за внатрешен 
транспорт 

012901 09 24 Авиогуми и други надворешни 
гуми 

012901 10 25 Внатрешни авто, мото, авио и дру-
ги гуми 

012901 11 22 Протекторат! надворешни гуми 

ГРАНКА 0130 - Производство на прехранбени производи 
79. Брашно од бели жита 
ВО. Преработка и конзервирање 

на овошје и зеленчук 
81. Колење на добиток 
82. Преработка и конзервирање 

на месо 
83. Шеќер 
84. Масло за једење 
85. Пиво 
86. Тутун 

013010 01 39 Брашно од бели жита1) 

013030 09 36 Конзервиран зеленчук 
013041 01 38 Свежо месо (од сите видови) 

013042 03 38 Конзерви од месо 
013060 01 31 Шеќер 
013080 02 38 Рафинирано масло 
013112 03 38 Пиво 
013310 01 21 Ферментиран тутун 

тони/илј. парч. 

тони/илј. парч. 

тони/илј. парч. 

тони/илј. парч. 
тони/илј. парч. 

тони 

тони 
тони 

тони 
тони 
тони 

ћ1 
тони 

1. Земјоделство 

2. ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ2) 

ГРАНКА 0201 — Земјоделско производство 

020110 1. Производство на жита 
Пченица 
'Рж 
Јачмен 
Ориз 
Овес 
Пченка 

тони 
тони 
тони 
тони 
тони 
тони 

2. Производство ва 
растенија 

Шеќерна репка 
Сончоглед 
Соја 
Маслодајна репка 
Маслинки 
Тутун 
Хмељ 
Памук 
Коноп за влакно 
Лен за влакно 

индустриски 

тони 
тони 
тони 
тони 
тони 
тони 
тони 
тони 
тони 
тони 

8. Производство на зеленчук 
4 Компири 
Грав 
Домати 
Пиперки 
Кромид 

1) Вклучувајќи и услужно мелење. 
ђ Засега не постои номенклатура на земјоделски производи, па шифрите не се запишани. 

тони 
тони 
тони 
тони 
тони 



Страна 1612 — Број 52: СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок; 1Ф октомври Ш Ѕ 

% Овоштарство 020120 4. Овоштарство 

Јаболки 
Круши 
Сливи 
Луњи 
Цреши 
Вишни 
К а ј син 
Праски 
Ореви 
Грозје 

тони 
тони 
тони 
тони 
тони 
т-чти 
тепи 
тони 
тони 
тони 

В. Сточарство 020140 5. Сточарство 

Свежо месо — вкупно 
— говедско месо 
— свинско месо 
— овчо месо 
— живинско месо 
Млеко 
Ја јца 
Волна 

тони 
тони 
тони 
тони 
тони 

илј. литри 
илј. парч. 

тони 

4. Рибарство 020301 6, Рибарство 

Риби — вкупно 
— морски риби 
- - слатководни риби 

тони 
тони 
тони 

Б. Потесна номенклатура на индустриските 
и земјоделските производи 

1. ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Електроенергијѕа! 
2. Јаглен - тони 
3. Кокс тони 

Сурова нафта тони. 
5. Природен гас илј. т ? 
6. Бензин ТОНИ 

. 7. Дизел гориво (гасно масло) тони 
В. Масло за ложење (мазут) тони 
9. Железна руда тани 

10. Концентрат за железо тони 
11. Сурово железо тони 
12. Суров челик тонга 
13. Валани производи тони. 
14. Бакарна руда тони 
15. Оловно-цинкова руда ^ тони; 
16. Боксит тони 
17. Антимонова руда тони 
18. Концентрат за пирит тони 
19. Електролитен бакар тони 
20. Рафинирано олово тони 

21. Цинк тони 

22. Алуминиум тони 
23. Антимон тони ; 
24. Жива тони 
25. Азбестна руда тони 
26. Суров магнезит тони 
27. Сол тони 
28. Рамно стакло илј, ш8 

29 Амбалажно стакло тони 
30. Шупливо стакло тони 
31. Синтер-магнезит тони 
32. Шамотен огноотпорен мате- тони 

ријал -
33. Печки и шпорети ^ 1/ппрч. 
34. Енергетски ^електрични ма- тони/парч.; 

шини ч К1^, КЅ 
35. Градежни машини тони 
36. Машини за обработка на ме- тони 

тали 
37. Земјоделски машини тони 
38. Товарни вагони 1/парч. 
39. Камиони 1/парч. 
40. Автобуси 1/парч. 
'41. Автомобили 1;/парч. 
42. Трактори 1/парч. 
43. Мотоцикли 1/парч. 
44. Ротациони машини 1/парч./КЧУ 
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45. Ефектни трансформатори 1/парч. /кУА 79. Брашно1 од бели жита тони 
46. Телевизиски приемници ООО парч. 80. Преработка и конзервирање 
47. Кабли ООО 1. на овошје и зеленчук тони 
48. Фрижидери 1/парч./ћ1 81. Колење на добиток тони 
49. Машини за перење алишта 1/парч. 82. Преработка и конзервирање 
50. Амонијак тони на месо тони 
51 Азотна киселина тони 83. Шеќер тони 
52. Сулфурна киселина бб Ве тони 84. Масло за јадење тони 
53. Каустична сода тони 85. Пиво ћ1 
54. Калцинирана сода тони 86. Ферментиран тутун тони 
55. Калциум карбид тони 
56. Азотни ѓубриња (20% К) тони 2. ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 
57. Фосфорни ѓубриња (16,5в/о Р2О5) тони 
58. Хемиски влакна тони 1. Пченица тони 

59. Вештачки маси тони 2. Пченка тони 

60. Сапуни тони 3. Шеќерна решеа тони 

61. Детергенти тони 4. Тутун тони 

62. Према чкувачки средства тони 5. Сончоглед тони 

63. Цемент тони 6. Соја тони 
64. Тула илј . парч. Н. Е.1) 7. Маслој една репка тони 

65. Азбестни производи тони 8. Компир тони 

бб. Режана граѓа од иглолисници го' 
9. Јаболки тони 

67. Режана граѓа од широколис- 10. К р у ш и тони 
ници ш8 И . Грозје тони 

68. Лесонит плочи илј . ш 1 12. Свежо месо — вкупно тони 
69. Мебел гарнитура 13. Говедско месо тони 
70. Целулоза тони 14. Свинско месо тони 
71. Памучна преѓа ефективни 

тони 
15. 
16. 

Овчо месо 
Живинско месо 

тони 

72. Волнена преѓа тони 17. Млеко ^ илј . лит. 
73. Ткаенини (памучни, волнени 

и свилени) илј . 18. Ј а ј ц а илј . парч. 

74. Конфекција на долни алишта илј . т 2 19. Волна тони 

75. Конфекција на облека - илј . т 2 20. Риби — вкупно тони 

76. Горна кожа ^ илј . т Ј Ј) Нормалниот формат има пропорции 25 X 12 X 6,5 сш. 
77. Кожни чевли илј . чифта 

Еден блок нестандарден формат се пресметува на стан-
77. Кожни чевли илј . чифта дардниот врз основа на зафатнината. Ако блокот по сво-

. јата зафатнина заменува три тули од нормален формат, 
78. Гуми за возила тони/илј . парч. тогаш бројот на таквите блокови се ,множи со три. 

Прилог 2 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ СО КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИСКАЖУ-
ВААТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РАБОТАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД РАБОТЕЊЕТО НА ОСНОВНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД СПОРЕД ЧЛЕН 140 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Реден Опис на показателите и на елементите 
број 

Број на 
ознаката 
за АОП 

Начин на пресметување на показате-
лите врз основа на ознаките за АОП 
од образецот на завршната сметка за 

1979 година 

1 2 3 4 

1. Доход по еден работник (811) (017 : 143) 
- доход 017 
— просечен број на вработените врз база на в к а л -

кулираните часови на работа 143 
2. Доход во однос на просечно користените сред-

ства (812) (017 : 141) X 100 
- доход 017 
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— просечно користени средства (основни и обр-
тни) 141 

3. Остварен чист доход по еден работник (091 : 143) 
— остварен чист доход 091 

просечен број на вработените врз база на 
вкалкулираиите часови на работа (8131 143 

4. Акумулација во однос на доходот (814) Е(059 4- 077 до 084) : 0173 X Ш 
. - - дел од доходот за амортизација пресметана 
4 над износот според пропишаните минимални 
- стапки 059 

г - дел од чистиот доход за деловниот фонд 077 
— дел од чистиот доход за унапредување на ма-

теријалната основа на работата 078 
— дел од чистиот доход што е резултат на ис-

клучителни погодности за деловниот фонд 079 . 
— дел од чистиот доход што е резултат на ис-

клучителни погодности за развој на материјал-
ната основа на здружениот труд во ОПЗ 080 

— дел од чистиот доход за резервниот фонд 081 
— дел од чистиот доход што е резултат на ис-

клучителни погодности за резервниот ф о т 082 
— дел од чистиот доход за други потреби 083 
— дел од чистиот доход за други фондови 084 

ђ. Акумулација во однос на остварениот чист до-
ход (815) в С (059 077 до 084) : 091ј X 100 

1. Акумулација во однос на просечно користените 
средства (816) С (059 077 до 084) : 1411 X 100 

5. Личен доход и средства за заедничка потрошу-
вачка по еден работник (817) (072 до 076) : 143 

дел од чистиот дрход за лични доходи 072 
дел од чистиот доход за исхрана на работни-
ците 073 

— дел од чистиот доход за регрес за годишен 
одмор 074 
дел од чистиот доход за станбена изградба 075 

— дел од чистиот доход за други намени во за-
едничката потрошувачка 076 

Џ. Чист личен доход по еден работник (8181 (112 : 143) 
— исплатени аконтации 112 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ 

Прилог 3 

ИЗВЕДЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Ѓеден 
број 

Опис на показателите и на елементите Број на 
ознаката 
за АОП 

Начин на пресметување на показате-
лите врз основа на ознаките за АОП 
од образецот на завршната сметка за 

1979 година 
1 2 3 4 

1. Просечно користени средства по еден работ-
ник (820) I (141 : 143) X 100 

2. Вкупен приход во однос на потрошените сред-
ства (821) (036 : 016) X 100 

- вкупен приход 136 
- потрошени средства 016 
Вкупен приход во однос на просечно користените 
обртни средства (822) 036 : (141 минус 142) 

' - просечно користени деловни средства 141 
просечно користени основни средства 142 

Ц, Средства за репродукција (010 ,-К 059 Ч- 077 до 084) 
; - амортизација според пропишаните минимални стапки 010 
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1 2 ' 3- ^ 4 

дел од доходот за амортизација пресметана 
над износот според пропишаните минимални 
стапки 059 

— дел од чистиот доход за деловниот фонд 077 
— дел од чистиот доход за унапредување на ма-

теријалната основа на работата 078 
— дел од чистиот доход што е резултат на исклу-

чителни погодности за деловниот фонд 079 
— дел од чистиот доход што е резултат на исклу-

чителни погодности за развој на материјалната 
-

основа на здружениот труд ' 030 
— дел од чистиот доход за резервниот фонд 081 

^ — дел од чистот доход што е резултат на исклу-
чителни погодности за резервниот фонд 082 

— дел од чистиот доход за други потреби 083 
— дел од чистиот доход за други фондови 

5. Отплати по инвестициони кредити 
084 

(133 Ф 134) 
— обврски по втасани, а неплатени отплати по 

долгорочни кредити 133 
— отплати по долгорочни кредити што втасуваат 

идната година 134 

Прилог 4 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е НА СМЕНИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
НА СМЕНИТЕ НА ПОГОНСКИТЕ МАШИНИ И МОТОРИ 

Реден Опис на показателите и на елементите 
број 

Ознака Модел 

1 2 3 4 

1. Коефициент на смената на работниците (830) 
ИК 

К Ј - и д а , , - н / з а ш 
— вкупен број на работниците во сите смени ЕК 

— број на работниците од работните места на кои 
се работи, во една смена в , 

— број на работниците од работните места на кои 
се работи во две смени 

— број на работниците од работните места на кеш 
се работи во три смени 

2. Коефициент на смените на погонските машини и 
мотори (821) 

Ѕ т , Ѕт2х2 Ѕт3хЗ 
2 Ѕ т п 

— моќ на пониските машини и мотори користе-
. ни за работа во една смена ЅШ1 

— моќ на погонските машини и мотори користе-
ни за работа во две смени Ѕ т г 

— моќ на пого н ските машини и мотори користе-
ни за работа во три смени Ѕ т а 

— вкупна моќ на погонските машини и мотори Е Ѕ т п 

Прилог 5 

НАЗИВИ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 1 ) 

1. Статистика на индустријата и рударството 

1. (Инд-1) Месечен извештај на индустријата 
2. (Инд-21) Годишен извештај на индустријата 

ђ Според Програмата на статистичките истражувања од интерес за ц,елата земја за периодот од 1978 до Ш2 годи-
на, Сојузен завод за статистика, Белград, септември 1977 година. 



Стелна 1592 - Број 52 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 октомври 1979 

2. Статистика на земјоделството и рибарството 

1. (ПО-32а и б) 

2. (ПО-ЗЗа и б) 

3. (ПО-34а и б) 
4. (ПО-51-2а) 

5. (ПО-52-1) 
6. (ПО-54) 

7. (ПО-61а и б) 
8. (ПО-62) 

Извештај за остварените приноси на рани посеви и на рано овошје — состојба 
на 15 август 
Извештај за остварените приноси на доцни посеви, овошје и лозја — состојба 
на 10 ноември 
Извештај за остварените приноси на јужно овошје — состојба на 15 јануари 
Годишен извештај за сточарството на земјоделската организација на здружен 
труд — земјоделски задруги 
Годишен извештај за закланиот добиток во приватни касапници 
Тримесечен извештај на земјоделските организации за производство на свињи и 
за организирано гоење на добиток 
Годишен извештај за морското рибарство 
Годишен извештај за слатководно^ рибарство 

8. Статистика на шумарството 

1. (ШУМ-21) Годишен извештај за искористување на општествените шуми 

1. Градежна и станбена статистика 

1. (Граѓ. 11 и Траг. Па) Годишен извшетај за градежен објект 
а) за изведувачите на општествениот сектор 
б) за изградба во индивидуалниот сектор 

2. (Граѓ. 21) Месечен извештај на градежништвото 
а) месечно 
б) тримесечно 

1. (СЖ/Г-11) 
1 (СЖ/Г-12) 
3. (СП/Г-11) 
4. (СП/Г-31) 
5. (СР/Г-11) 
6. (СВ/Г-11) 
7. (СВ/Г-21) 
8. (СА/Г-11) 
9. (СА/Г-21) 

10. (СГ/Г-11) 
11. (ПРЛ/Г-11) 
12. (ПРП/Г-11) 

13. (ПТТ/Г-11) 

Статистика на сообраќајот и врските 

Годишен извештај на Заедницата на југословенските железници 
Годишен извештај за промет на патници и стоки по железнички станици 
Годишен извештај за поморскиот превоз 
Годишен извештај за прометот во дуки 
Годишен извештај за речниот сообраќај 
Годишен извештај на воздушниот сообраќај 
Годишен извештај за аеродромските услуги 
Годишен извештај на друмски от сообраќај 
Годишен извештај за автосообраќајот за сопствени потреби 
Годишен извештај на градскиот сообраќај 
Годишен извештај на претоварот и на другите услуги во луки 

Годишен извештај напретоварот и на другите услуги во пристаништа, станици 
а во други места 
Годишен извештај на заедниците на ПТТ 

6. Статистика на внатрешната трговија 

, 1. (Трг-12) Годишен извештај на трговијата на мало по производи 
2. (Трг-15) Тримесечен извештај на трговијата на мало и на големо 
3. (Трг-22) Годишен извештај на трговијата на големо по производи 

7. Статистика на угостителството и туризмот 

1. (УГ-11) Тримесечен извештај на угостителството 
2. (ТУ-11) Месечен извештај за туристите и за ноќевањата на туристите 
3. (КГИ-01) Комплексен годишен извештај на организациите на' здружен труд на производ-

ствените дејности — тековни цени 

8. Статистика на инвестициите и на општественото богатство 

1. (ИНВ-01) Годишен извештај за инвестициите во основните средства и средствата на за-
едничката потрошувачка 
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766. 

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за 
составот на Сојузниот комитет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/78), претседателот на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 

СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. Во Решението за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 45/78, 68/78 и 31/79) во точка 
1 во оддел под б) одредбата под 6 се менува и глас,и: 

,,б) на Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Црна Гора: 

Веселин Р. Турановиќ, претседател на Репуб-
личкиот комитет за сообраќај и врски и член на 
Извршниот совет." 

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

Бр. 3668/1 
2 септември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, с. р. 

767. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Хер-
цеговина, Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија. Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на. 
СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хр-
ватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна 
Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Вој-
водина и Извршниот совет на Собранието на САП 
Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ БАРАЊА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИИ 

ЗА СОЈА И МЛЕКО ВО 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини се согласни дека барања за ос-
тварување на премии за млеко и соја според Дого-
ворот за премиите за млеко и соја во 1978 година 
(.,Службен лист на СФРЈ", бр. 15/78 и 44/78) можат 
да се поднесуваат најдоцна до 30 септември 1979 
година, а Службата на општественото книговодство 
на Југославија ќе изврши конечна пресметка на 
средствата што републиките и .автономните покраи-
ни ги уплатиле на посебна сметка кај Службата на 
општественото книговодство на Југославија за ис-
платата на премиите според наведениот договор со 
31 октомври 1979 година. 

Член 2 
Овој договор влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

26 септември 1979 година 
Белград 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Драган Блажевиќ, с. р. 
член на Советот и републички 
секретар за земјоделство и шу-

марство 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија, 
Христо Христоманов, с. р. 

член на Советот и републички 
секретар за земјоделство и шу-

марство 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Словенија, 
Иво Маренк, с. р. 

члан на Советот и републички 
секретар за земјоделство, шумар-

ство и исхрана 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Србија, 
Слободан Миливоевиќ, с. р. 

член на Советот и републички 
секретар за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство 
За Извршниот совет на Саборот 

на СР Хрватска, 
Маријан Стрбашиќ, с. р. 

член на Советот и републички 
секретар за земјоделство, прехран-

бена индустрија и шумарство 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Црна Гора, 
Милан Шановиќ, с. р. 

член на Советот и републички 
секретар за земјоделство и шу-

марство 
За Извршниот совет на Собранието 

на САП Војводина, 
Петар Илиќ, с. р. 

заменик на покраинскиот секре-
тар за земјоделство, прехранбена 

индустрија и шумарство 
За Извршниот совет на Собранието 

САП Косово, 
Драган Влаиќ, с. р. 

член на Советот и покраински се-
кретар за земјоделство, шумарство 

и водостопанство 

У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР Н \ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 

I 
Се отповикува 
Трајко Липковски од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Народна Со-
цијалистичка Република Албанија. 
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И 

Се назначува 
Бранко Коматина, досегашен началник на уп-

рава во Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Народна Социјалистичка Република Албанија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 18 
25 септември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосив Броз Тито, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА. 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
БУГАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

I 
Се отповикува 
Радован Урошев од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Народна Репуб-
лика Бугарија. 

П 

Се назначува 
Данило Пуриќ, досегашен амбасадор во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Народна 
Република Бугарија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш, 

У. бр. 20 
1 октомври 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА 

I 
Се отповикува 
Феликс Горски од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Кралството 
Шведска. 

П 
Се назначува 
Љубомир Дрндиќ, досегашен амбасадор во Со-

јузниот секретаријат за надворешни работи, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во 
Кралството Шведска. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 21 
4 октомври 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Марковичан Јована Јон, Недељковић Милути-
на Светислав; 
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— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Бараћ Миле Милан, Баста Илије Ђуро, Чале-
нић Луке Дина, Микуш Андрије Фабијан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значења за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ивковић Ђоке Милан, Јелић Васе Васа^ Кор дин 
Лазара Драгомир, ковачевић Панте Живан, Ласло 
Антала Стеван, Марич Обрен Бошко, Мирић Мили-
воја Момир, Недељковић Милана Александар, Ста-
нић Боже Бранко, Томић Максима Владислав; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Витез Карла Карло; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бачикин Михајла Ненад, Ћавић Симеона Осто-
ја, Ћулин Стевана Пајо, Дејановић Ђуре Душан, 
Гардиновачки Димитрија Илија, Јованић Саве Љу-
бомир, Мајхеншек Фрање Иван, Мандарић Јове 
Милорад, Маргетић Гавре Павле, Мијатовић Нови-
це Милован, Палинкаш-Живановић Миливоја Да-
ра, Пешаљ Мирка Младен, Попов Јована Благоје, 
Попов Мате Јереско, Соларевић Теодора Благоје, 
Стевановић Драгомира Радојко, Стражмештеров 
Николе З к ^ а н / Томашевић Миливоја Милорад, Тр-
кља Косте Ђорђе, Узелац Михајла Новак, Вученов 
Обрада Мирослав; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значења за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Антоњак Андрије Александар, Арсић Младена 
Миливоје, Бабић Мирка Стеван, Ба јус Антала К а -
рољ, Баки Павла Махаљ, Бено Калмана Иштван, 
Бојанић Саве Јован, Бошњак Милинка Славко, 
Божић Ненада Јован, Буква Вукосава Драгомир, 
Буквић Андрије Антун, Црнковић Паје Лазо, Чекић -
Јожефа Јожеф, Чоловић Лазара Мирослав, Човић 
Карла Едита, Дрчић-Тот Ј о ж е ф а Лирика, Дулић 
Петра Јосип, Ђурашин Мартина Стјепан, Ђурковић 

Илије Радован, Енги Михајла Лајош, Еветовић Ма-
тије Станко, Фаркаш Ђорђа Лајчо, Фазекаш Јосипа 
Јосип, Фодор Беле Оскар, Глуховић Новака Андри-
ја, Горетић Мирка Петар, Хорват Павла Јосип, Илин 
Душана Миливој, Ивковић Мате Фрањо, Јанчић 
Живе Станко, Јањин-Живков Симе Ангелина, Јо-
вановић Миливоја Саво, Јовић Јове Драган, Јукић 
Анте Стипан, Канижаји Михајла Михајло, Карас 
Милована Душан, Келић Симе Сава, Ки ша к Миха-
ља Јанош, Knohl Јаноша Јанош, Кокан Карла Сте-
ван, Коњевић Крсте Мирко, Копиловић-Тумбас Вин-
ка Розика, Копиловић Фрање Стипан, Косановић 
Душана Раде, Крнић Милована Јово, Кујунџић 
Стевана Јаков, Лацко-Миклош Андрије Марија, 
Ласло Јована Ђено, Лазаров Миленка Тодор, Леринц 
Беле Бела, Лончарски Живојина Ђорђе, Маг лан 
Ана Карло, Мајкић Сретена Ђуро, Мандић Тиме 
Никола, Марић Веселина Недељко, Марки-Поповић 
Ђуре Бисерка, Мартинов Жарка Милорад, Миленко-
вић-Врчковић Драгоје Љубица, Нађ-Максимчев Во-
је Бисерка, Нађ Шандора Шандор, Недић Ђуке Дра-
га, Немешев Аркадија Средоје, Ножиновић Стевана 
Станко, Новковић Николе Душан, Огризовић Ра ј е 
Лазар, Опачић Петра Петар, Швковић-Петровић 
Косте Иванка, Перан Јосипа Јосип, Пезер Петра 
Ђура, Поткоњак Милана Стево, Прчић Ивана Ми-
хајло, Радичић Саве Ђока, Радој чин Светозара Све-
тозар, Радосављевић Ж и в е Јован, Рафаи Антуна 
Стеван, Рижањи Ђуре Ђура, Родић Обрада Радо-
ван, Рокнић Раде Миле, Сабадош Михаила Јелица, 
Стаменовић Вељка Драган, Станковић Ђорђа Пе-
тар, Станковић Алексо Владимир, Стрилић Шиме 
Петар, Шећеров Душана Прода, Шугар Јаноша Ти-
хомир, Телеки-Тот Шандора Естера, Тохољ Спасоја 
Неђо, Тот Кароља Евгеније, Тот Јосипа Јосип, Ту-
цаковић Милоша Сава, Варга Гезе Денеш, Векић 
Николе Душан, Војнић Веце Лазо, Boj новић-Јоцић 
Велимира Светлана, Вуковић Ж и в к а Миливоје, 
Зрнић Петра Вељко; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на опшонародната одбрана и за ус-
песи во подигањето на военостручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Боснић Ђуре Урош, Јосимовић Благоја Симеон, 
Јурић Јосипа Антун, Павић Ивана Јозо, Стојановић 
Војислава Обрад, Свиленгаћин Николе Никола, Ву-
јин Веселина Томислав; 

— за залагање во социјалистичката Изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Грба Миле Душан, Кујунџић Алојзија Бела, 
Радованчев Раде Милан, Шуковић Станоја Милија, 
Видаковић Михајла Стеван, Зеди Јаноша Јанош, 
Живановић-Бабић Паје Ката; 
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за залагање и постигнати успеси во, работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арсенијевић Стевана Никола, Бабник Драгути-
на Иван, Беркеш Иштвана Бела, Бешић Хасана 
Хусеин, Билбија Николе Војин, Божић Милана 
Мирко, Буквић Дезидера Антун, Буљовић-Копуно-
вић Лај че Гиза, Ћатић Будимира Ђорђе, Дабић-Тал-
пан Стевана Ана, Дебељачки Младена Радослав, 
Дерета Мила Урош, Дуић Јулија Ева, Ђорђевић Јо-
сипа Властимир. Ђурић Стојана Бранко, Емрековић-
-Прчић Лазара Ружица, Ивковић Марка Стеван, Ј у -
хаз Карла Розалија, Клисурић Милана Ђоко, Крпић 
Бранислава Драган, Куљић Мате Милан, Митровић 
Недељка Ратко, Нешковић Владимира Бранко, Нова-
ковић-Лулић Ивана Розалија, Пиуковић Јакова 
Иван, Прекогачић Павла Јелица, Прохаска Габора 
Гадор, Родић Марка Жарко, Самарџић Ретра Јосип, 
Саватовић Дане Драган, Савић Тодора Красоја Са-
вић Душана Станимир, Сенић Ђорђа Стеван, С ич 
Ђуле Стеван, Симић Стеве Мирко, Сорте Јожефа Јо-^ 
жеф, Сретић Розарија Бранислав, Су ва ј џин Исе 
Младен, Софчић Јакова Петар, Ширбик Ђула Ишт-
ван, Шурбановић Петра Александар, Тиквић Јована 
Ђорђе, Топић Боже Мирко, Турда Марије Томислав, 
Утвић Заке Илија, Вујковић Паје Перо; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Аадамовић Славка Драгиша, Батањчев Мише 
Љубомир, Вито Андраша Миклош, Бојанић Душана 
Џетар. Бубић Богдана Коста, Цортан Саве Никола, 
Џомба Здравка Јово, Јовановић Петра Миле, Катић 
Грује Ђорђе, Коцољевац Слободана Душан, Коледин 
Тадије Светозар, Милановић Петра Петар, Павловић 
Милоша Михајло Суботић Светозара Јосип, Вреб-
лов Раде Драгољуб; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Фаркаш Андраша Андраш, Јуришин Георгија 
Мирјан. Коша Иштвана Иштван, Стојановски Ми-
лована Лазар; 

Бр. 16 
6 февруари 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— по повод триесетпетгодишнината од формира-
њето, а за особени заслуги стекнати во борбата про-
тив непријателот за ослободување на Земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

8. српска народноослободителна ударна бригада, 

Бр. 18 
6 февруари 1979 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страил 

756. Закон за дополнение на Царинскиот 
закона — — — — — — — — — 1577 

757. Закон за пренесување на извршувањето 
на девизните обврски на федерацијата по 
кредитите од странство врз републиките 
и автономните покраини — — — — — 1577 

758. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за финансирање на осигурувањето на 
извозните работи против некомерцијални 
ризици — — — — — — — — —- 1573 

759. Закон за обезбедување средства за фи-
нансирање на Програмата за работите и 
задачите на сојузните органи и организа-
ции во пописот на населението, домаќин-
ствата и становите во 1981 година — — 1579 

760. Закон за обезбедување средства на феде-
рацијата за додатен влог на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југослави-
ја во Интерамериканската банка за развој 
по ПОРОД Петтото пополнување на сред-
ствата на Банката — — — — — — 1579 

761. Одлука за надомест на трошоците и надо-
мест за загубена.заработка на повремени-
те членови на Сојузниот совет за прекр-
шоци — — — — — — — — — 1580 

762. Одлука за условите, начинот и постапка-
та за пренесувале на средствата, правата 
и обврските по кредитите дадени на фон-
дот за кредитирање и осигурување на из-
возни работи врз Југословенската банка 
за меѓународна економска соработка — 1589 

763 Наредба за измена на Наредбата за изда-
вање и амортизација на обврзниците на 
фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни по-
краини — — — — — — — — — 1581 

764. Правилник за легитимацијата на сојуз-
ниот воздухопловен инспектор — — —t 1581 

765. Упатство за применувањето на минимум 
задолжителни единствени показатели — 1585 

766 Решение за измена на Решението за утвр-
дување на составот на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски — — — — — 1617 

767 Договор за определување на рокот за под-
несување барања за остварување на пре-
мии за соја и млеко во 1978 година 1617 

Укази — — — — — — — — — — — 1617 
Одликувања — — —- — — — — — — igle 

Издавач; Новинско-издавачка установа Службен лист иа Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. I. Пош. фах 226. — Директор и главев и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графичкм 
завод Белград Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


