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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА СУДИРАЊАТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОДНОСНО ПОКРАИНСКИТЕ ЗАКОНИ ВО ОБ-
ЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ, ПРИДОНЕСИТЕ И ТАК-

СИТЕ 
Се прогласува Законот за регулирање на суди-

рањата на републичките односно покраинските за-
кони во областа на даноците, придонесите и такси-
те, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 28 јануари 1972 година и 
иа седницата на Општествено-политичкиот собор од 
28 јануари 1972 година. 

ПР бр. 39 
29 јануари 1972 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната Скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА СУДИРАЊАТА НА РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ ОДНОСНО ПОКРАИНСКИТЕ ЗАКОНИ 
ВО ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ, ПРИДОНЕСИТЕ И 

ТАКСИТЕ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот за решавање 

на судирањата помеѓу републичките и покраинските 
закони во областа на даноците, придонесите и так-
сите и припадноста на приходите од даноците и 
придонесите на граѓаните — на општествено-поли-
тичките и интересните заедници, кога местото на 
задоволувањето на потребите односно на користе-
њето на услугите и местото на вработувањето на 
работниците односно местото на остварувањето на 
приходите на граѓаните се во различни републики 
односно автономни покраини. 

Член 2 
Одредбите од овој закон ќе се применуваат и 

при оданочувањето на странските државјани и на 
странските правни лица што во Југославија оства-
руваат приходи, поседуваат или ќе се здобијат со 
имот кој подлежи на оданочување. 

II. Судирање помеѓу републичките односно 
покраинските закони 

Член 3 
Даноците и придонесите од личниот доход на 

работниците и даноците на приходите на граѓаните 

што се пресметуваат и се плаќаат при исплатата 
(во натамошниот текст: данокот по одбивање), ако 
местото на вработувањето односно местото на ост-
варувањето на приходите на работниците односно 
на граѓаните се наоѓа на територијата од една, а 
живеалиштето на територијата од друга република 
односно автономна покраина, се пресметуваат спо-
ред прописите што важат во републиката односно 
во автономната покраина на чија територија дохо-
дот односно приходот е остварен. 

Член 4 
Данокот по одбивање што го плаќаат странски 

државјани се утврдува според прописите што важат 
во републиката односно во автономната покраина на 
чија територија е остварен приходот. 

Член 5 
Данокот на приходот од дејноста што граѓанинот 

ја врши со лична работа со сопствени средства за 
работа и данокот на имотот кој служи за вршење 
на таа дејност, се утврдуваат според прописите што 
важат во републиката односно во автономната по-
краина на чија територија даночниот обврзник трај-
но ја врши дејноста односно во која има деловно 
седиште. 

На обврзниците од став 1 на овој член, кои по-
ради природата на дејноста таа дејност ја вршат 
на територијата од повеќе републики односно ав-
тономни покраини, данокот им се утврдува според 
прописите што важат во републиката односно во 
автономната покраина во која имаат живеалиште. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои деј-
ности се оданочуваат според прописите што важат 
во републиката односно во автономната покраина 
на чија територија обврзникот има живеалиште. 

Член б 
Ако обврзникот на данок на приходи од зана-

етчиски и други стопански дејности и на данок на 
приходи од вршење интелектуални услуги во текот 
на годината го промени деловното седиште, дано-
кот се утврдува според прописите што важат во 
републиките односно во автономните покраини на 
чии територии обврзникот во текот на таа година 
имал деловно седиште. 

Член 7 
Данокот на приходите од згради или од друг 

имот и имотни права се утврдува според прописите 
што важат во републиката односно во автономната 
покраина на чија територија се наоѓа имотот однос-
но се стекнува приходот од имотни права. 

Данокот на промет на недвижности и праиа се 
утврдува според прописите што важат во републи-
ката односно во автономната покраина на чија тери-
торија се наоѓа недвижноста. 

Член 8 
Данокот од вкупниот чист приход на граѓаните, 

данокот на подвижен имот кој не служи за вршење 
на дејноста на обврзникот и данокот на приходите 
од земјоделство се утврдуваат според прописите што 
важат во републиката односно во автономната по-
краина во која обврзникот има живеалиште. 



Страна 2 — Број 5 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ .Четврток, 3 февруари 1972 

Ако обврзникот на данок на приход од земјо-
делство кемп замените на тг рит ори јата на републи-
ката односно ка автономната покраина во која има 
живеалиште, данокот се утврдува според прописите 
на секоја република односно автономна покраина во 
која се наоѓа земјиштето. 

Ако обврзникот на данок од вкупниот чист при-
ход на граѓаните во текот на годината го промени 
местото на живеалиштето, данокот се утврдува спо-
ред прописите што Еа?:?ат во републиката односно 
во автономната покраина во која обврзникот во таа 
година најдолго имал живеалиште. 

Член'9 
Приходите на граѓаните остварени на име на-

доместок за продадени стоки и извршени услуги на 
корисниците на општествени средства на кои се 
плаќа данок, ќе се евидентираат во републиката 
односно во автономната покраина во која обврзни-
кот се задолжува со данок според прописите на 
таа република односно автономна покраина. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, личните доходи и приходите на кои се плаќа 
данок по одбивање, се евидентираат во републиката 
односно во автономната покраина во која обврзни-
кот има живеалиште. 

Член 10 
Данокот и придонесите од доходот на основната 

организација на здружениот труд се утврдуваат 
според прописите што важат во република га од-
носно во автономната покраина на чија територија 
таа организација трајко врши дејност. 

Член 11 
Данокот и придонесите од доходот на основната 

организација на здружениот труд што е запишана 
во регистарот на територијата на една република 
односно автономна покраина, а врши дејност и во 
друга република односно автономна покраина нај-

малку шест месеци, се утврдуваат според прописите 
што важат во републиките односно во автономиите 
покраини на чии територии таа организација вр-
шела дејност. 

Данокот и придонесите од доходот на основната 
организација на здружениот труд што сезонската 
дејност ја врши најмалку три месеци, се утврдуваат 
според прописите што важат во републиката однос-
но во автономната покраина на чија територија таа 
организација ја вршела дејноста. 

Член 12 
Данокот и придонесите од доходот на основната 

организација на здружениот труд во областа на соо-
браќајот која врши дејност на територии од повеќе 
републики и автономни покраини, се утврдуваат 
според прописите што важат во републиката однос-
но во автономната покраина во која таа организа-
ција е запишана во регистарот. 

Член 13 
Ако пресметувањето на данокот и на придоне-

сите се врши пред истекот на шест месеци од денот 
кога основната организација на здружениот труд 
започнала да работи во друга република односно 
автономна покраина, па продолжи да работи во таа 
република односно автономна покраина, данокот и 
придонесите ќе се утврдат според прописите што 
важат во републиката односно во автономната по-
краина на чија територија таа организација ја врши 
дејноста. 

Член 14 
Основната организација на здружениот труд 

што врши дејност и на територијата на републиката 
односно на автономната покраина во која не е ре-
гистрирана, е должна да обезбеди книговодствени 
Податоци за дејноста што ја врши на таа територија 
заради утврдување на основицата на данокот и на 
придонесите според прописите што важат во таа 
република односно автономна покраина. 

Член 15 
Таксите се плаќаат според прописите што ва-

жат во републиката односно во автономната покра-
ина во која е седиштето на органот односно на ор-
ганизацијата за чија работа се плаќа таксата'или на 
чија територија се користи услугата. 

151. Припадност на приходите од даноци и придонеси 

Член 16 
Данокот по одбивање и припаѓа на општествено-

-попитичката заедница на чија територија обврзни-
кот има живеалиште. 

Ако живеалиштето на обврзникот и живеалиш-
тето на членовите на неговото семејство, кои според 
законот е должен тој да ги издржува, не се наоѓаат 
на територијата на иста република односно авто-
номна покраина, данокот по одбивање и припаѓа на 
општествено-политичката заедница на чија терито-
рија имаат живеалиште членовите на семејството на 
обврзникот. 

Член 17 
Придонесот од личниот доход за здравствено 

осигурување, придонесот за инвалидско и пензиско 
осигурување и придонесот за додаток па деца и при-
паѓаат на интересната заедница кај која обврзникот 
ги остварува правата. 

Член 18 
Придонесот од личниот доход за вработување и 

припаѓа на интересната заедница на чие подрачје е 
седиштето на исплатителот на личниот доход. 

Член 19 
Придонесот од личниот доход за образование 

и придонесот за непосредна детска заштита и при-
паѓаат на интересната заедница во републиката од-
носно во автономната покраина на чија територија 
обврзникот има живеалиште. 

Ако живеалиштето на обврзникот и живеалиште-
то на членовите на неговото с е н е с к о , кои според 
законот е должен тој да ги издржува, не се наоѓаат 
на територијата на иста република односно авто-
номна покраина, придонесите од став 1 на овој член 
и припаѓаат на интересната заедница во република-
та односно во автономната покраина на чија тери-
торија семејството на обврзникот има живеалиште. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите на чл. 25 до 27 од 
Основниот закон за придонесите PI даноците на гра-
ѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70). 

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

29. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-

ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЦА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

КРАИНИ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволна 
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развиените републики и автономни покраини, што 
то усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 28 јануари 1972 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 28 јануари 1972 
година. 

ПР бр. 43 
29 јануари 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скуп-

штина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕ-
ДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТО-

НОМНИ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Во Законот за Фондот на федерацијата за кре-

дитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/71) во член 12 по 
зборовите: „сојузен закон" текстот до крајот на чле-
нот се брише. 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„До донесувањето на посебниот сојузен закон од 

став 1 на овој член, а најдоцна до 31 март 1972 го-
дина, средствата на Фондот се распоредуват во вид 
на аконтација според критериумите утврдени со 
прописите што важеле до денот на влегувањето во 
сила на овој закон." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на СФРЈ". 

30. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИ-
ТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за сојузните администра-
тивни такси, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 28 јануари 
1972 година и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор од 28 јануари 1972 година. 

ПР бр. 40 
29 јануари 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скуп-

штина, 
Мијалко Тодоровић, с.р» 

З А К О Н 
ЗА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 

Член 1 
Сојузните административни такси се плаќаат за 

списите и дејствијата во управните работи кај со-
јузните органи (во натамошниот текст: такси), ка-
ко и за други предмети и дејствија кај тие органи 
предвидени со таксената тарифа утврдена со посе-
бен сојузен закон. 

Член 2 
Како сојузни органи во смисла на член 1 од овој 

закон се подразбираат: 
1) сојузните органи и сојузните организации во 

Југославија; 
2) дипломатските и конзуларните претставниш-

тва на Југославија во странство. 
Член 3 

Таксен обврзник е лице по чие барање се пове-
дува постапката односно се вршат дејствијата пред-
видени во таксената тарифа. 

Ако за ист спис или дејствие постојат два 
повеќе таксени обврзници, нивната обврска е соли-
дарна. 

Член 4 
Ако со таксената тарифа не е пропишано пои-

наку, таксената обврска настанува: 
1) за поднесоци — во моментот кога се преда-

ваат,. а за поднесоци дадени во записник — кога се 
составува записникот; 

2) за решенија и други исправи — во моментот 
на поднесувањето на барањето за нивно издавање; 

3) за управни дејствија — во моментот на подне-
сувањето на барањето за извршување на тие дејс-
твија. 

Член 5 
Таксата се плаќа во моментот на настанување-

то на таксената обврска, ако за одделни случаи не 
е пропишано поинаку. 

Член 6 
При плаќањето на таксата се врши заокружу-

вање на вкупниот износ на тој начин што делот од 
вкупниот износ до 5 пари не се зема предвид, а де-
лот над 5 пари се заокружува на 10»пари. 

Член 7 
Ако со таксената тарифа е пропишано таксата 

да се плаќа според вредноста на предметот, како ос-
новица за одмерување на таксата се зема вредноста 
означена во поднесокот или во исправата. 

Ако вредноста на предметот не може да се утвр-
ди според став 1 на овој член, ќе ја утврди органот 
за чија работа се плаќа таксата. 

Член 8 
Ако исправата подложна на такса се издава во 

два или повеќе примероци, за вториот и секој на-
тамошен примерок се плаќа такса како за препис 
и заверување на преписи. 

Таксата за вториот и секој натамошен приме-
рок не може да биде поголема од таксата за првиот 
примерок. 

За примероците на исправи што по барање на 
странката се составуваат за потребите на органот, 
не се плаќа такса. 

Член 9 
Во решение или во друга исправа за која е пла-

тена такса мора да се назначи дека е таксата пла-
тена, во кој износ и по кој тарифен број. 

Писмената потврда за платената такса на испра-
вите издадени по поднесоците од член И на овој 
закон ја дава на самата исправа органот што допол-
нително врши наплата на таксата според член 25 од 
овој закон. 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Член 10 
Нетаксирани или недоволно таксирани поднесо-

ци и други списи не смеат да бидат примени непо-
средно од странката. 

Ако нетаксиран или недоволно таксиран под-
несок или друг спис стигне по пошта, органот над-
лежен за одлучување по барањето ќе го повика так-
сениот обврзник со писмена опомена да ја плати ре-
довната такса и таксата за опомена во рок од 10 
дена од денот на приемот на опомената. 

Надлежниот орган ќе поведе постапка и по не-
таксиран или недоволно таксиран поднесок од став 
2 на овој член, но решението односно друг акт не 
може да и се врачи на странката пред да ја плати 
таксата по опомената. 

Член 11 
Одредбата на член 10 став 2 од овој закон не се 

применува на поднесоци и други^ списи што ^такси-
рани или недоволно таксирани ќе стигнат по пошта 
од странство, ниту на други списи и дејствија што 
подлежат на конзуларни такси. Со тие поднесоци 
и списи ќе се постапи според член 25 од овој закон. 

Член 12 
Списите и дејствијата во постапките што се во-

дат по службена должност не подлежат на такса. 
Член 13 

Од плаќање такси се ослободени: 
1) општествено-политичките заедници и нивните 

органи; 
2) организациите на здружениот труд и други 

организации ако во границите на овластувањата што 
им се дадени со закон или со пропис донесен врз 
основа на закон, решаваат во управните работи по 
барања од странки; 

3) организациите на здружениот труд во областа 
на науката, образованието и воспитувањето, кул-
турата, здравството и социјалната заштита; 

4) Југословенскиот црвер крст; 
5) странските дипломатски и конзуларни прет-

ставништва во дипломатски и конзуларни работи, 
под услов на реципроцитет; 

6) работниците — за актот за засновување рабо-
тен однос и за списите и дејствијата во врска со 
остварувањето и заштитата на правата од работ-
ниот однос; 

7) работниците што привремено се наоѓаат вон 
работен однос —' во постапката за добивање матери-
јално обезбедување и други права што им припаѓаат 
по тој основ; 

8) граѓаните за кои според прописите на оп-
штеетвено-политичката заедница на чија територија 
имаат живеалиште се смета дека се од слаба имотна 
состојба. 

Член 14 
Кога постапката е поведена по барање од пове-

ќе лица од кои некои се ослободени од плаќање так-
са, таксата во таа постапка ја плаќа лицето што не 
е ослободено од плаќање такса. 

Член 15 
Од плаќање такси се ослободени следните списи 

и дејствија: 
1) предлози, пријави и други поднесоци преда-

дени во општ интерес; 
2) молби за помилување и решенија по тие мол-

би; 
3) списи и дејствија во постапката за враќање 

на неправилно наплатени давачки; 
4) списи и дејствија во постапката за исправка 

на грешки во решенија, во други исправи и во слу-
жбени евиденции; 

5) списи и дејствија за остварување на правата 
од здравственото, пензиското и инвалидското осигу-
рување; 

6) списи и дејствија во постапката за оствару-
вање на правата признаени на носителите на од-

ликувања, како и на носителите на „Партизанска 
споменица 1941 година"; 

7) списи и дејствија во постапката за оствару-
вање на правото на додаток на деца; 

8) поднесоци упатени до органите за претставки 
и поплаки; 

9) поднесоци со кои се бара интервенција од со-
јузното јавно обвинителство; 

10) списи и дејствија со кои се регулираат одно-
сите помеѓу примачот и давачот на стипендија, од 
денот кога односното лице се здобило со својството 
на стипендија^. 

Член 16 
Во исправите што се издаваат без такса мора 

да се назначи за која цел се издаваат и врз основа 
на кој пропис се ослободени од такса. 

Исправите од став 1 на овој член можат да се 
употребат за други цели само кога за нив ќе се пла-
ти соодветната такса. 

Член 17 
Странските државјани, под услов на реципроци-

тет, ги имаат истите права според прописите за со-
јузните такси како и југословенските државјани. 

Член 18 
Присилна наплата на таксата се врши според 

прописите за присилната наплата на даноците од 
граѓаните односно од организациите на здружениот 
труд. 

Член 19 
Правото на наплата на такса застарува за две 

години по истекот на годината во која требало да се 
плати таксата, -а правото на враќање на таксата — 
за две години по истекот на годината во која е пла-
тена таксата. 

Член 20 ^ 
Контрола над применувањето на прописите за 

сојузните административни такси врши Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

Внатрешна контрола над применувањето на про-
писите за таксите врши секој сојузен орган во вр-
шењето на својата дејност. 

Член 21 
'Ако во овој закон или вотарифата на сојузните 

административни такси пропишана со посебен соју-
зен закон не е одредено поинаку, кај сојузните ор-
гани таксите се плаќаат во административни таксе-
ни марки од емисијата која важи на територијата 
на републиката односно на автономната покраина 
во која таксениот обврзник има живеалиште одно-
сно седиште. 

Странски државјани и други лица што привре-
мено престојуваат во Југославија, плаќаат такса 
во таксени марки од емисијата која важи на тери-
торијата на републиката односно на автономната 
покраина во која се наоѓа седиштето на сојузниот 
орган за чија работа се плаќа таксата. 

Кај дипломатските и конзуларните претстав-
ништва на Југославија во странство таксите се пла-
ќаат во конзуларни таксени марки, ако со овој за-
кон не е пропишано поинаку. 

Таксите се плаќаат во готови пари кога таксе-
ниот обврзник е должен да плати износ на такса 
поголем од 200 динари, како и во други случаи пред-
видени во овој закон или во тарифата на сојузните 
административни такси пропишана со посебен соју-
зен закон. 

Член 22 
Такса во готови пари, без оглед на износот на 

таксата, плаќаат и таксени обврзници со седиште, 
живеалиште или престојувалиште во Југославија — 
кога од Југославија се обраќаат до југословенските 
дипломатски и конзуларни претставништва во 
странство. 

Таксата од став 1 на овој член се плаќа во ди-
нари на одредена уплатна сметка на приходите од 
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конзуларни такси ка ј сите единици на Службата на 
општественото книговодство. 

Член 23 
Таксените обврзници што од странство бараат 

сојузните органи во Југославија да им извршат ра-
бота подложна на плаќање такса, ја плаќаат так-
сата во странска валута според важечкиот курс. 

Член 24 
Лицето што платило такса во готови пари која 

не било должно да ја плати или таксата ја платило 
во износ поголем од пропишаниот, или за дејствие-
то што органот не го извршил од која и да е причи-
на, или за жалбата што органот ќе ја уважи — има 
право на враќање на платената такса. 

Постапката за враќање на таксата се поведува 
по барање од странката. 

Решение за враќање на таксата платена во го-
тови пари донесува Сојузниот секретаријат за фи-
нансии. 

Враќањето на такса платена во готови пари се 
врши врз товар на приходите на буџетот на федера-
цијата. 

Барањето за враќање на такса се поднесува до 
сојузниот орган за чија работа е платена таксата. 
Овој орган е должен барањето за враќање на такса-
та, со мислење и со потребни списи, да го достави 
до Сојузниот секретаријат за финансии. 

По барањето на таксен обврзник за враќање на 
повеќе или неосновано платена такса во таксени 
марки за работа на сојузните органи решава над-
лежниот орган на општината на чија територија 
таксениот обврзник има живеалиште односно се-
диште. 

Ако враќање на повеќе или неосршвано платена 
такса во таксени марки за работа на сојузните орга-
ни бара странски државјанин или лице,без држав-
јанство кое привремено престојува во Југославија, 
решение по тоа барање донесува надлежниот орган 
на општината на чија тер глорија се наоѓа седиште-
то на сојузниот орган за чија рабата таксата била 
платена. 

Член 25 
Ако таксата што се плаќа кај дипломатските и 

конзуларните претставништва на Југославија БО 
странство не е платена однапред во смисла на член 
5 од овој закон, наплатата ќе се изврши пред врачу-
вањето на решението или на друга исправа, односно 
пред првото соопштение до таксениот обврзник за 
извршување на дејствието. 

Член 26 
Во постапката кај дипломатските и конзуларни-

те претставништва на Југославија во странство се 
ослободуваат од такси: 

1) дејствијата што се извршени по барање на ор-
ган на општествено-политичките заедници или на 
орган на странска држава, ако не е во прашање ис-
клучиво или претежно интересот на странката; 

2) списите и дејствијата што се однесуваат на 
заштитата на правата на југословенските државја-
ни во странство и на застапување на југословенските 
државјани по повод мерките што им се противни на 
меѓународните договори или на начелата на меѓу-
народното право односно на меѓународниот обичај; 

3) списите и дејствијата од областа на здрав-
ственото, пензиското и инвалидското осигурување и 
други списи и дејствија што според одредбите од 
овој закон се ослободени од такси во Југославија; 

4) дипломатските и службените пасоши и визи; 
5) визите за државјаните на странски држави; 
6) визите од куртоазија; 
7) југословенските државјани за кои шефот на 

претставништвото на Југославија во странство ќе 
утврди дека не можат да платат такса без штета за 
нужното издржување; 

8) списите и дејствијата чие ослободување од 
такси е предвидено со меѓународни договори; 

9) списите и дејствијата чие ослободување од 
такси е посебно предвидено во делот на таксената 
тарифа за конзуларните такси. 

Странските државјани и органи, установите и 
организациите на странски држави се ослободуваат 
од плаќање такси според став 1 точ. 1, 3 и 5 од овој 
член под услов на реципроцитет. 

Член 27 
За обезбедување наплата на конзуларна такса 

федерацијата има заложно право врз имотот на так-
сениот обврзник што се наоѓа во посед на дипломат-
ското или конзуларното претставништво на Југосла-
вија. 

Член 28 
Покрај конзуларната такса, таксениот обврзник 

— барач на услуга е должен да ги надомести и фак-
тичните трошоци предизвикани со неговото барање. 

Поблиските прописи за тоа што се смета како 
фактички трошоци од став 1 на овој член, како и 
начинот на утврдувањето на тие трошоци, ги донесу-
ва сојузниот секретар за надворешни работи, во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии. 

Член 29 
Решение за враќање на конзуларни такси доне-

сува шефот на дипломатското односно конзуларно-
то претставништво на Југославија во странство и го 
извршува врз товар на тековните приходи од тие 
такси. 

Член 30. 
Контрола над применувањето на одредбите од 

овој закон и на тарифата на административните так-
си кај дипломатските и конзуларш1те претставниш-
тва на Југославија во странство, врши Сојузниот 
секретаријат за финансии, во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за надворешни работи. 

Член 31 
Се овластува сојузниот секретар за надворешни 

работи, во спогодба со сојузниот секретар за фи-
нансии, да може да одреди дипломатските и конзу-
ларните претставништва на Југославија во странство' 
да ги наплатуваат конзуларните такси од државјани 
на одделни земји во ист износ во кој односните др-
жави и нивните претставништва наплатуваат исто-
видни такси од југословенските државјани, како и 
да отстапат во исклучителни случаи во општ инте-
рес од делот на таксената тарифа кој се однесува 
на конзуларните такси. 

Член 32 
Прописи за емитирањето, дистрибуцијата и по-

влекувањето од употреба на конзуларните таксени 
марки донесува сојузниот секретар за финансии, во 
спогодба со сојузниот секретар за надворешни ра-
боти. 

Член 33 
Решение за печатењето на таксените марки од 

член 32 на овој закон донесува сојузниот секретар 
за финансии. 

Сојузниот секретар за финансии склучува до-
говор за печатење на конзуларните таксени марки 
со Народната банка на Југославија или со организа-
цијата на здружениот труд. 

Член 34 
Прописи за начинот на плаќањето на таксите и 

за лепењето и поништувањето на конзуларните так-
сени марки донесува сојузниот секретар за финан-
сии. 

Член 35 
До донесувањето на прописите за воведување 

надоместоци за сообраќај на странски друмски мо-
торни возила на територијата на Југославија, сојуз-
ниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот 
секретар за надворешни работи и со сојузниот се-
кретар за сообраќај и врски, може да одреди таксата 

Ј 
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до сообраќај на странски друмски моторни возила 
регистрирани во одделни земји да се наплатува во 
иста височина во која се плаќаат соодветни такси 
и даноци во односната земја за сообраќај на друм-
ските моторни возила регистрирани во Југославија 

Член 36 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Основниот закон за админис-
тративните такси („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 11/66, 54/67, 51/68 и 52/69) во поглед на адми-
нистративните такси во постапката пред сојузните 
органи и сојузните организации. 

Член 37 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

31. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА АДМИНИСТ-
РАТИВНИТЕ ТАКСИ ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНИ-

ТЕ ОРГАНИ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
тарифата на административните такси за работа на 
сојузните органи, што го усвои Сојузната скупшти-
на, на седницата на Соборот на народите од 23 ја-
нуари 1972 година и на седницата на Општествено-
-политичкиот собор од 28 јануари 1972 година. 

ПР бр. 42 
29 јануари 1972 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ ЗА РАБОТА НА 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Во Законот за тарифата на административните 

такси за работа на сојузните органи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/70 и 7/71) во член 2 се вршат из-
мени на износите на таксите во следните тарифни 
броеви: 

1) во тар. број 5 износот: „360" се заменува со 
износот: „408"; 

2) во тар. број 6 износот: „360" се заменува со 
износот: „408; 

3) во тар. број 8: 
а) во став 3 износот: „60" се заменува со из-

носот: „68"; 
б) во став 4 износот: „24" се заменува со изно-

сот: 27,60"; 
4) во тар. број 38: 
а) во став 1 износот: „15" се заменува со изно-

сот: „17"; 
б> во став 3 износот: „7,50" се заменува со изно-

сот: „8,50"; 
5) во тар. број 39 износот: „7,50" се заменува со 

износот: „8.50"; 
6) во тар. број 40: 
а) во став 1 износот: „90" се заменува со изно-

сот: „102"; 

6) во став 2 износот: „180" се заменува со изно-
сот: „204"; 

7) во тар. број 41: 
а) во точка 1 износот: „30" се заменува со изно-

сот: „34"; 
б) во точка 2 во одредбата под а) износот: „15" 

се заменува со износот: „17", во одредбата под б) 
износот: „30" — со износот: „34", а во одредбата под 
в) износот: „45" — со износот: „51"; 

8) во тар. број 42 износот: „15" се заменува со 
износот: „17"; 

9) во тар. број 43: 
а) во став 1 точка 1 износот: „97,50" се заменува 

со износот: „110,50", а во точка 2 износот: „195" — 
со износот: „221"; 

б) во став 2 износот: „45" се заменува со изно-
сот: „51"; 

в) во став 3 износот: „97,50" се заменува со из-
носот: „110,50"; 

10) во тар. број 44: 
а) во став 1 износот: „45" се заменува со изно-

сот: „51"; 
б) во забелешката во точка 4 износот: „495" се 

заменува со износот: „561"; 
11) во тар. број 45 износот: „45" се заменува со 

износот: „51"; 
12) во тар. број 46 износот: „37,50" се заменува со 

износот: „42,50; 
13) во тар. број 47: 
а) во точка 1 износот: „45" се заменува со из-

носот: „51"; 
б) во точка 2 износот: „30" се заменува со изно-

сот: „34"; 
14) во тар. број 48 износот: „15" се заменува со 

износот: „17"; 
15) во тар. број 49 став 1 точка 2 износот: „60" 

се заменува со износот: „68"; 
16) во тар. број 50: 
а) во став 2 износот: „15" се заменува со изно-

сот: „17"; 
б) во забелешката во точка 4 износот: „15" се 

заменува со износот: „17"; 
17) во тар. број 51 став 2 износот: „15" се замену-

ва со износот: „17"; 
18) во тар. број 52: 
а) во точка 1 износот: „30" се заменува со из-

носот: „34"; 
б) во точка 2 износот: „15" се заменува со из-

носот: „17"; 
19) во тар. број 53: 
а) во став 1 точка 1 износот: „30" се заменува 

со износот: „34", а во точка 2 износот: „0,25" — со 
износот: „0,28"; 

б) во став 2 точка 1 износот: „45" се заменува 
со износот: „51", а во точка 2 износот: „0,36" — со 
износот: „0,41"; 

20) во тар. број 54: 
а) во точка 1 во одредбата под а) износот: 

„97,50" се заменува со износот: „110,50", а во одред-
бата под б) износот: „7,50" — со износот: „8,50"; 

б) во точка 2 износот: „60" се заменува со из-
носот: „68"; 

в) во точка 3 во одредбата под а) износот: „60" 
се заменува со износот: „68"; 

21) во тар. број 56: 
а) во точка 1 износот: „15" се заменува со из-

носот: „17"; 
б) во точка 3 износот: „45" се заменува со изно-

сот: „51"; 
22) во тар. број 57 износот: „150" се заменува со 

износот: „170"; 
23) во тар. бр. 58, 59, 60 и 61 износот: „15" се за-

менува со износот: „17"; 
24) во тар. број 62 износот: „9" се заменува со 

износот: „10,50"; ј 
25) во тар. број 63: 

а) во точка 1 износот: „15" се заменува со из-
носот: „17"; ^ 
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б) во точка 2 износот: „9" се заменува со изно-
сот: „lb,50"; 

26) во тар. број 64 износот: „24" се заменува со 
износот: „27,50; 

27) во тар. број 65 износот: „48" се заменува со 
износот: „54,50"; 

28) во тар. број 67 износот: „24" се заменува со 
износот: „27,50"; 

29) во тар. број 68: 
а) во став 1 износот: „97,50" се заменува со из-

носот: „110,50"; 
б) во став 2 износот: „30" се заменува со из-

носот: „34". 
Член 2 

Во член 3 точка 1 во одредбата под а) износот: 
„4,80" се заменува со износот: „5,44", а во одредбата 
под б) износот: „2,40" — со износот: „2,72". 

Во точка 2 под а) износот: „1,20" се заменува со 
износот: „1,36", износот: „24" — со износот: „27,50", 
а износот: „12" — со износот: „13,60". 

Во одредбата под б) износот: „12" се заменува со 
износот: „13,60", износот: „120" — со износот: „136", 
а износот: „60" — со износот: „68". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

32« 
Врз основа на Уставниот Амандман XXXVII точ-

ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА-

ТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Се прогласува Законот за Службата на општес-
твеното книговодство, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 28 
јануари 1972 година и на седницата на Општествено-
политичкиот собор од 28 јануари 1972 година. 

ПР бр. 38 
29 јануари 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скуп-

штина, 
Мијалко Тодоровић, с р 

З А К О Н 
ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГО-

ВОДСТВО 

I. НАЧЕЛА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА 
СЛУЖБАТА 

Член 1 
Службата на општественото книговодство е са-

мостојна организација што врши работи од општ 
општествен интерес и има јавни овластувања одре-
дени со закон. 

Службата на општественото книговодство (во 
понатамошниот текст: Службата), за потребите на 
основните и други организации на здружениот труд, 
на интересните заедници, на општествено-политич-
ките заедници, на општествеио-политичките органи-
зации и на други организации што користат општес-
твени средства (корисници на општествени средства) 
ги врши работите на платниот промет во земјата, 
работите на евиденцијата и информативно-анали-
тичките работи за располагањето со општествените 
средства, како и работите на контролата на распо-
лагањето со тие средства и на контролата на извр-

шувањето ка обврските на работните и други само-
управни организации и на општествеио-политичкитв 
заедници. 

Како Служба во смисла на овој закон, сф 
подразбираат службите во републиките и службите 
во автономните покраини, како и службата во феде-
рацијата (во понатамошниот текст: Заедничката 
служба). 

Член 2 
Службата, во рамките на својот делокруг, ги вр-

ши и работите одредени со општествени договори. 
Службата ги врши и работите одредени со са-

моуправните спогодби чие вршење го презела врз 
основа на договор. 

Член 3 
Службата по барање на корисникот на општес-

твени средства, може да врши одделни работи од 
својот делокруг и други на нив сродни работи, како 
што се: контрола на применувањето на неговите оп-
шти акти кои се однесуваат на финансиско-матери-
јалното работење, водење на неговото книговодство, 
Ершење ревизија на неговото финансиско-матери-
јално работење, изработка на анализи и информа-
ции за неговите потреби и други слични работи. 

По барање на општествено-политичката заедни-
ца Службата врши ревизија на финансиско-матери-
јалиото работење на корисниците на општествени 
средства што ги извршуваат пропишаните обврски 
спрема односната заедница. 

Ревизијата на финансиско-материјалното рабо-
тење опфаќа контрола на целокупното финансиско-
материјално работење на корисниците на општес-
твени средства, или на дел од тоа работење, врз 
основа на документите и книговодствената и друга 
евиденција на корисниците на општествени средс-
тва. 

Член 4 
Работите на службата што се од интерес за це-

лата земја ги вршат, согласно со одредбите од овој 
закон, службите во републиките, службите во авто-
номните покраини и Заедничката служба. 

Работи од интерес за целата земја што ги врши 
Службата се работите на платниот промет во зем-
јата, работите на евиденцијата од интерес за целата 
земја утврдени со сојузни прописи, работите на 
контролата на применувањето на сојузните прописи 
за располагањето со општествените средства и за 
извршувањето на обврските на корисниците и а оп-
штествени средства утврдени / Со сојузни прописи, 
информативно-аналитичните работи што ги врши 
Слу?кбата за потребите на органите на федор air i ја-
та и кои се однесуваат на располагањето со општес-
твените средства на целата територија на зе? тј атп. 

Во вршењето на работите што се од интерес за 
целата земја Службата применува единствен пос-
тапка и единствена методологија на работата и о-
безбедува единствена примена на прописите. 

Член 5 
За утврдување и спроведување на заедин':::" та 

економска политика, за следење на состојбата гл е-
динствениот југословенски пазар и за остварување 
на општествен увид во финансиско-матери јал ното 
работење на организациите на здружениот труд и 
на другите корисници на општествени средства, 
Службата ги врши работите од својот делокруг за 
сите корисници на општествени средства на целата 
територија на земјата. 

Член 6 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

Службата е самостојна и работи врз основа на зако-
ните и другите прописи, општествените договори и 
самоуправните спогодби. 

За вршењето иа работите од својот делокруг 
Службата, е одговорна пред корисниците на оп-
штествени средства. 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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За вршењето на одредените со закон јавни овла-
стувања Службата е одговорна пред собранието на 
односната општествено-политичка заедница. 

Службата е одговорна податоците што им ги дос-
тавува на корисниците на општествени средства и 
2ia општестзено-политичките заедници да одгова-
раат на вистинската состојба на евиденцијата и до-
кументацијата со кои располага. 

Член 7 
Работниците на Службата што вршат јавни 

овластувања се одговорни за законито вршење на 
работите што им се доверени. Органот кој одлу-
чува за именување на функционерот на Службата 
е должен да поведе постапка за утврдување на 
неговата одговорност ако незаконито ги врши ра-
ботите што му се доверени. 

Службата, по барање на корисникот на опште-
ствени средства или по сопствена иницијатива, е 
должна да поведе постапка против работникот кој 
врши јавни овластувања во Службата поради по-
вреда на службената должност или да му поднесе 
пријава на надлежниот орган на гонењето. 

Работникот што врши јавни овластувања во 
Службата ќе биде разрешен од 'должноста кога ќе 
биде осуден на безусловна казна затвор за кривич-
но дело против службената должност. 

Со општите акти на Службата, во согласност 
со законот, се утврдуваат одговорноста на работни-
ците од став 1 на овој член според значењето на 
овластувањата што произлегуваат од доверените 
им права и должности во вршењето на јавните 
функции, како и начинот на остварувањето иа таа 
одговорност. 

Член 8 
Службата е должна да ја надомести штетата 

што таа или нејзин работник во врска со врше-
њето на работите од делокругот на Службата ќе му 
ја стори на корисникот на општествени средства 
со своја незаконита или неправилна работа. 

Член 9 
Службата има право и должност да му поднесе 

на надлежниот уставен суд предлог за поведување 
постапка за оценување на уставноста и законитоста 
на прописите што таа ги применува во извршува-
њето на работите од својот делокруг. 

Член 10 
Работите на платниот промет во земјата, рабо-

тите на контролата на располагањето со општестве-
ните средства и работите на контролата на извршу-
вањето на обврските на работните и други 
самоуправни организации и на општестЕено-поли-
тичките заедници-, ги врши службата основана за 
одредената територија во републиката 'односно во 
автономната покраина. 

Службата од став 1 на овој член ги врши и 
работите на евиденцијата од интерес за целата 
земја, ако со сојузен закон не е одредено одделни 
од тие работи да ги врши друга служба во репу-
бликата односно во автономната покраина. 

Член И 
Службата го организира и го врши платниот 

промет во земјата за сите корисници на опште-
ствени средства. 

Службата врши и благајничка служба за кори-
сниците на општествени средства, како и благај-
ничка служба за граѓани и за граѓански правни 
лица кога тие лица вршат готовински уплати во 
корист на сметки на корисници на општествени 
средства или на жиро-сметки на граѓани и на 
граѓански правни лица,-

Член 12 
Во вршењето на работите на платниот промет, 

со примена на единствен начин на плаќање и един-
ствена методологија на работата на територијата 

на целата земја, Службата ги обезбедува интере-
сите и потребите на организациите на здружениот 
труд, на банките и на другите корисници на опште-
ствени средства, спроведувањето на кредитно-мо-
нетарната политика, како и евиденцијата и контро-
лата на општествените средства. 

Член 13 
Работите на контролата од делокугот на Служ-

бата опфаќаат контрола на законитоста на прес-
метувањето на вкупниот приход и доходот, на 
остварувањето и користењето на општествени сред-
ства и на извршувањето на пропишаните обврски 
на корисниците на општествени средства. 

Во вршењето на работите на контролата Служ-
бата врши и работи на инспекција за кои е овла-
стена со законот. 

Ако Службата утврди незаконитост во оства-
рувањето и користењето на општествени средства 
и во извршувањето на пропишаните обврски од 
страна на корисникот на општествени средства, со 
свое решение ќе наложи преземање на дејствија со 
кои се отстранува утврдената незаконитост. 

Член 14 
Во вршењето на работите на евиденцијата од 

интерес за целата земја Службата обезбедува по-
датоци: за остварувањето, распределбата и кори-
стењето на општествените средства; за состојбата 
и движењето на општествените средства; за дви-
жењето на одделни форми на потрошувачката 
(лична, општа и инвестициона); за резултатите на 
работењето и за економската положба на органи-
зациите на здружениот труд и на другите кори-
сници на општествени средства; за ликвидноста на 
корисниците на општествени средства во поглед на 
плаќањето; за извршувањето на обврските на ко-
рисниците на општествени средства; за изработката 
на билансите на општествените средства и на 
финансиските сметки и други податоци одредени 
врз основа на сојузен закон. 

Заради обезбедување на податоците од став 1 
на овој член Службата: 

1) врз основа на налозите на платниот промет, 
води евиденција за промените во паричните при-
мања и издавања што настануваат на жиро-смет-
ките и на другите сметки на корисниците на опште-
ствени средства, како и евиденција за наплатува-
њето и распределбата па приходите на општестве-
но-политичките заедници и на фондовите; 

2) од корисниците на општествени средства 
прибавува податоци за состојбата и движењето на 
.општествените средства, и тоа: од извештаите што 
ги даваат банките врз основа на своите евиденции, 
од завршните сметки и пресметките на деловниот 
резултат во текот на годината на корисниците на 
општествени средства и од посебните извештаи од 
корисниците на општествени средства предвидени 
со планот на статистичките истражувања што го 
донесува Сојузната скупштина. 

Податоците од став 1 на овој член Службата 
ги утврдува во обем со кој го обезбедува извршу-
вањето на планот на статистичките истражувања 
што го донесува Сојузната скупштина и ги обра-
ботува и објавува во периодите утврдени со тој 
план. 

Заради обезбедување на евиденциите за извр-
шувањето на обврските од став 2 точка 1 на овој 
член, сојузниот секретар за финансии ги пропи-
шува сметките на кои се уплатуваат приходите на 
општествено-политичките заедници, на интересните 
заедници и на фондовите. 

Системот на податоците, што ги обезбедува 
Слз^кбата во рамките на планот на статистичките 
истражувања што го донесува Сојузната скупштина, 
мора да биде усогласен со статистичките стандарди 
и со системот на книговодствените евиденции на 
корисниците на општествени средства. 
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! ' Член 15 
, , Во .вршењето на информативно-аналитичките 

работи, врз основа на податоците во евиденциите 
што гц води Службата, на податоците добиени од 
корисниците на општествени средства, на подато-
ците од завршните сметки, од пресметките на де-
ловните резултати , во текот на годината и врз 
основа на, наодите во постапката на контролата, 
Службата изработува информации и анализи за 
остварувањето, распределбата и користењето на 
општествените средства и за извршувањето на про-
пишаните обврски, за тековните движења во сто-
панството, за, остварувањето на мерките на еко-
номската политика, и за појавите и проблемите во 
работењето на корисниците на општествени сред-
ства, како и за други прашања од својот дело-
круг. 

Информациите и анализите од став 1 на овој 
»глен Службата им ги доставува на општествено-
-политичките заедници, на заинтересираните орга-
низации на здружениот труд и на други корисници 
на општествени средства. 

Член 16 
Службата им ги доставува на организациите на 

здружениот труд и на' други корисници на опште-
сгвени средства податоците со кои располага и 
известувањата кои се однесуваат на нивното фи-
нансиско-материјално работење. 

Службата им ги доставува на организациите ка 
здружениот труд и показателите за нивниот дело-
вен успех и за деловниот успех на сродните орга-
низации, како и други податоци и прегледи што им 
се потребни за споредување на резултатите од нив-
ното работење со резултатите од работењето на 
сродните организации. ~ 

Сл.ужбата ги известува организациите на здру-
жениот труд и другите корисници на општествени 
средства за уочепите поголеми неправилности и 
тешкотии во нивното финансиско-материјално ра-
ботење. 

Обврските од ст. 1 до 3 на овој член Службата 
ги извршува по своја иницијатива или на барање 
од корисниците на општествени средства. 

Член 17 
По барање на заинтересиран корисник на 

општествени средства, Службата во рок од пет 
дама од денот на приемот на барањето е должна 
да му достави податоци за друг корисник на 
општествени средства, и тоа: 

1) за книговодствената состојба на средствата и 
на изворите на средствата; 

2) за деловниот успех и за ^покриената за-
губа; 

3) за состојбата на средствата на жиро-сметката 
и на посебните сметки и за необезбедените сред-
ства за инвестиции и за необезбедените плаќања 
за инвестиции; 

4) за ненамирените пропишани обврски; 
5) за ненамирените обврски по судски одлуки и 

акцептни налози, по одлуки на други надлежни 
органи и други извршни наслови; 

6) дали за изминатите шест месеци исплатувал 
намалени лични доходи; 

7) дали се преземени привремени мерки, дали 
е во ликвидација или е под стечај. 

Податоците од став 1 на овој член Службата 
ги дава врз основа на податоците од завршната 
сметка, од пресметката на деловниот резултат во 
текот на годината и од друга документација со која 
располага таа, како и врз основа на податоците од 
евиденциите што таа ги води. 

Податоците од став 1 на овој член корисникот 
ва општествени средства е должен да ги чува како 
деловна тајна. 

За податоците од став 1 на овој член Службата 
го известува и корисникот на општествени средства 
за когр се дадени тие податоци. 

Член 18 
Работите од својот делокруг што се однесуват 

на воените единици и на воените установи Служ-
бата ги врши преку својот посебен организационен 
дел. 

Работите на контролата Службата ги врши врз 
основа на евиденцијата што ја води и налозите 
преку кои воените единици и воените установи 
располагаат со средствата од своите сметки. 

Контролата кај корисниците на општествени 
средства од став 1 на овој член ја вршат посебно 
овластените лица на Југословенската народна ар-
мија, на начин што ќе го пропише сојузниот секре-
тар за народна одбрана, по претходно прибавено 
мислење од Заедничката служба. 

Член 19 
Работите од својот делокруг што се однесуваат 

на организациите на здружениот труд кои произве-
дуваат или вршат услуги за Југословенската на-
родна армија, Службата ги врши по постапката 
која важи и за другите корисници па општествени 
Средства. 

По исклучок, при вршењето на контролата кај 
организациите од став 1 на овој член, увид во по-
датоците, во документацијата и во просториите што 
посебно се одредени од Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана можат да вршат сагло овластени 
работници на Службата за кои е дадена согласност 
од Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 20 
Заради ефикасно, брзо и квалитетно вршење на 

работите на платниот промет и на работите на еви-
денцијата, Службата е должна во својата работа 
да применува технички средства за автоматска об-
работка на податоците кои средства се меѓусебно 
поврзани и обезбедуваат единствен процес на рабо-
тата. 

Средствата од став 1 на овој член можат да се 
набават само ако ги исполнуваат техничките и дру-
гите услови утврдени со договор помеѓу службите 
во републиките, службите во автономните покраини 
и Заедничката служба. 

Член 21 
Средствата за вршење на работите од својот 

делокруг Службата ги остварува од надоместоците 
за извршените услуги во платниот промет и од 
надоместоците од општествено-полптичките заед-
ници и од другите корисници на општествени сред-
ства за извршените работи За нивни потреби. 

Надоместокот и др:/гите услози за вишење на 
работите што ги врши Службата ljio барање на 
корисниците на општествени средства, се утврду -
ваат со договор склучен помеѓу Службата и тие 
корисници на општествени средства. 

Надоместокот за извршените услуги во плат-
ниот промет се утврдува со тарифа која подлежи 
на општествена контрола на цените. 

Член 22 
Службата не плаќа сојузни такси на списите и 

дејствијата во постапката кај државните органи и 
судовите. 

Член 23 
Службата води книговодство според начелата 

на двојното книговодство, а во согласност со про-
писите за книговодството на организациите на 
здружениот труд во областа на стопанството. 

Член 24 
Книгите, картотеките и документите на Служ-

бата имаат значење на јавни исправи. 
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И. РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

1. Плаќања преку сметните кај Службата 
Член 25 

Корисниците на општествени средства се дол-
жни на сметките кај Службата да ги водат сите 
свои парични средства, ако со сојузен закон не е 
поинаку одредено., 

Корисникот на општествени средства кај Служ-
бата има само една жиро-сметка. 

Службата кај која се води жиро-сметката на 
основната организација на здружениот труд е дол-
жна да доставува извештаи за состојбата на таа 
сметка до службата која се наоѓа во седиштето на 
организацијата на здружениот труд во чиј состав 
е основната организација на здружениот труд. 

Сојузниот секретар за народна одбрана одре-
дува кои воени единици и воени установи можат 
да имаат жиро-сметка. * 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, корисниците на општествени средства можат 
да држат во својата благајна готови пари до висо-
чина на благајничкиот максимум што го пропишува 
сојузниот секретар за финансии. 

Член 26 
Корисниците на општествени средства со свои 

налози вршат плаќање од сметките што се водат 
кај Службата. 

Налозите за плаќање ги потпишуваат лицата 
овластени за располагање со паричните средства 
што се водат на сметките кај Службата. 

Плаќање од сметките што се водат кај Служ-
бата се врши и врз основа на судски одлуки за доз-
вола на извршување, на извршни одлуки за казни 
за стопански престапи, на извршни решенија за 
казни за прекршоци и на конечни решенија на 
Службата. 

Плаќање од сметките на средствата што се во-
дат кај Службата се врши и врз основа на извршни 
решенија односно извршни налози на органите на 
управата и други ортани и организации, ако тие 
органи и организации врз основа на законот се 
овластени за донесување на такви решенија одно-
сно налози. 

Ако корисникот ра општествени средства не 
издаде во пропишаниот рок налог за плаќање на 
пропишаните обврски спрема буџетите и фондовите, 
Службата ќе издаде налог за наплата на стасаната 
обврска во височина на износот на обврската на 
тој корисник за претходниот период. 

Член 27 
Корисниците на општествени средства вршат 

плаќања преку своите сметки кај Службата со на-
лог за пренос, со акцептен налог или со употреба 
на други инструменти на плаќање предвидени со 
сојузен закон, без употреба на готови пари. 

Акцептниот налог го издава доверителот, со 
акцент на должникот потпишан од лицата овла-
стени за располагање со паричните средства на 
сметките кај Службата. 

Корисниците на општествени средства можат да 
вршат плаќања и по пат на чекови, меници и други 
хартии од вредност, во согласност со посебни со-
јузни прописи. 

Кога корисниците на општествени средства 
вршат плаќања со предавање акцептирани меници 
на ремитентот, со индосирање на издадени меници 
и чекови и со пренос на обврзници, на цертификат!^ 
за здружени средства и на други хартии од вред-
ност, се должни да и дадат на Службата налог за 
пресметка. 

Корисниците на општествени средства и бан-
ките можат преку Службата да вршат меѓусебна 
пресметка на долговите и побарувањата по пат на 
клиринг. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, корисниците на општествени средства можат 
да вршат одредени плаќања со готови пари, на на-
чин што го пропишува сојузниот секретар за фи-
нансии. 

Член 28 
Во случај на намирување на меѓусебните об-

врски по пат на пребивање на меѓусебните долгови 
и побарувања (компензација), на упатување до 
друго лице да му плати одреден износ на трето 
лице (асигнација), на отстапување на побарување 
(цесија) или на преземање долг, корисниците на 
општествени средства и даваат на Службата" налози 
за пренос односно налози за пресметка. 

Одредбата на став 1 од овој член се применува 
и во случај на компензација која се врши помеѓу 
корисници на општествени* средства и работни луѓе 
кои самостојно вршат занаетчиска дејност со лична 
работа и имаат жиро-сметка кај банките. 

Корисниците на општествени средства можат 
да извршат соодветни книжења во своите деловни 
книги за плаќањата извршени според одредбите на 
овој член, откако ќе го примат извештајот на Слу-
жбата дека го извршила налогот. 

Член 29 
Корисниците на општествени средства се дол-

жни да издаваат налози за плаќање на пропиша-
ниот начин и кон налозите да и поднесуваат доку-
ментација на Службата, ако со прописите е 
предвидена обврска за поднесување документација. 

Службата основана за одредена територија е 
должна налозите за плаќања помеѓу корисниците 
на општествени средства чии сметки се водат кај 
таа служба, ако се исполнети пропишаните услови, 
да ги изврши истиот ден кога ги и примила. 

Ако плаќање се врши помеѓу корисници чии 
сметки не се водат кај истата служба основана за 
одредена територија, службата што ги прима на-
лозите е должна истиот ден да ги изврши врз 
товар на издавателот на налозите и да и ги испрати 
па службата кај која се води сметката на корисни-
кот на кого му се врши плаќањето. 

Член 30 
Службата ќе , ги изврши налозите од корисни-

ците на општествени средства што се издадени во 
согласност со законите и со други прописи. 

Налозите за исплата и налозите за пренос, како 
и налозите за пресметка што се врзани за налози 
за пренос, за^кои не постои покритие на сметката 
на подносителот на налозите и на банката кај која 
тој ги депонира средствата, Службата не ќе ги 
изврши. 

Службата ќе му ги врати на корисникот на 
општествени средства налозите што не ги испол-
нуваат условите од ст. 1 и 2 на овој член, докумен-
тацијата поднесена кон налозите и пресметките или 
друга документација, што не се во согласност со 
законот и со други прописи, и ќе ја наведе при-
чината поради која ги враќа. 

Во случајот од став 3 на овој член, Службата, 
по барање на корисникот на општествени средства, 
во рок од пет дена од денот на приемот на бара-
њето, ќе донесе решение за одбивање на налозите. 

По исклучок од одредбата на став 3 на ОБОЈ 
член, Службата не ќе ги врати налозите за нами-
рување на пропишаните обврски и акцептните 
налози за кои не постои покритие, туку според 
одредбите од овој закон ќе ги изврши од приливот 
на средствата. 

Службата не ќе ги врати налозите од корис-
никот на општествени средства ниту кога тие не 
можат да се извршат поради недостиг на сред-
ства на жиро-сметката на банката кај која сред-
ствата на тој корисник се вклучени како депозити 
по видување, ако тој корисник има покритие на 
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сметките ка ј Службата, туку ќе ги изврши кога на 
жиро-сметката на банката ќе има доволно средства. 

Против решението на Службата за одбивање на 
налозите корисникот на општествени средства има 
право на жалба и на други правни средства пред-
видени со овој закон. 

Член 31 
Службата е должна да им обезбеди на корисни-

ците на општествени средства увид во состојбата на 
средствата на нивните сметки и да ги известува за 
секоја промена на состојбата на тие сметки. 

Службата е должна на банките да им обезбеди 
увид во состојбата на средствата на сметките на 
нивните депоненти и да ги известува за секоја про-
мена на состојбата на средствата на тие сметки. 

Член 32 
Претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот 

и телефонскиот сообраќај преку поштите вршат од-
редени работи на благајничката служба, придржу-
вајќи се кон стручните упатства што ги пропишува 
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони, во спогодба со старешината на Заеднич-
ката служба. 

Член 33 
Упатствата чза начинот на употребата на про-

пишаните еднообразни инструменти за плаќање, за 
условите, за начинот и за постапката за спроведу-
вање на пребивања на меѓусебните долгови и поба-
рувања на корисниците на општествени средства 
и за единствениот начин на вршење на работите на 
платниот промет, ги пропишува старешината на За-
едничката служба. 

Старешината на Заедничката служба ги пропи-
шува и содржината и формата на обрасците. 

Упатствата од став 1 и обрасците од став 2 на 
овој член се задолжителни за сите корисници на 
општествени средства, за Службата, за банките и за 
претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај, во вршењето на работите 
на платниот промет. 

2» Редослед за наплата од сметките к а ј Службата 

Член 34 
Обврските на корисниците на општествени сред-

ства врз основа на судски одлуки за дозвола на 
извршување, на извршни решенија за казни за пре-
кршоци, на извршни одлуки за казни за стопански 
престапи, на извршни решенија и налози од над-
лежни органи, на налози за намирување на пропи-
шаните обврски и акцептни налози (основи за на-
плата), Службата ги извршува со наплата од парич-
ните средства на тие корисници според редоследот 
на приемот на основите за наплата. 

Налозите за пресметка (чл. 27 и 28) и налозите 
за уплата на заемот на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот рззвој на стопански недо-
волно развиените републики и на Автономна Пок-
раина Косово, Службата ги извршува пред сите об-
врски од став 1 на овој член, без оглед на редосле-
дот на приемот на основите за наплата. 

Службата води посебна евиденција за редос-
ледот на приемот на основите за наплата според 
денот и часот на приемот, а по барање на доверите-
лот издава потврда за редоследот на неговото по-
барување. 

Ако наплатата од став 1 на овој член не може 
да се изврши од сметката (од жиро-сметката или од 
друга сметка) наведена во основот за наплата, Служ. 
бата ќе изврши наплата и од другите сметки на ко-
рисникот на општествени средства, а ако корисни-
кот на општествени средства е организација на 
здружениот труд — и од сметките на основните ор-
ганизации на здружениот труд во нејзиниот состав, 
согласно нивната одговорност за обврските на ор-
ганизацијата на здружениот труд во чиј се состав. 

Пред извршувањето на обврските од ст. 1 и 2 
на овој член Службата не може да ги изврши дру-
гите налози примени од корисниците на општестве-
ни средства. 

Член 35 
Наплатата на паричните побарувања на дове-

рителите и на пропишаните парични обврски Служ-
бата ја извршува од паричните средства на организа-
цијата на здружениот труд — должник што се во-
дат на нејзината жиро-сметка и на другите нејзини 
сметки и од динарската вредност на девизните 
средства што организацијата на здружениот труд 
ги има на својата Девизна сметка ка ј банката. 

Како парични средства на организацијата на 
Здружениот труд во смисла на став 1 од овој член 
се подразбираат и паричните средства што ос-
новните организации на здружениот труд во нејзи-
ниот состав ги имаат на сметките наведени во став 
1 на овој член согласно нивната одговорност за об-
врските на организацијата на здружениот труд во 
чиј состав се наоѓаат. 

Банката кај која се водат девизните сметки на 
организацијата на здружениот труд е должна да и 
доставува на Службата дневни изводи за состојбата 
и промените на нејзините девизни сметки. 

Во паричните средства на организацијата на 
здружениот труд од став 1 на овој член не влегуваат 
износот на средствата што е утврден со налог на 
организацијата на здружениот труд односно со ре-
шение на Службата за наплата на стасан данок на 
промет на производи и другите износи на средства, 
што таа организација врз основа на посебни пропи-
си ги наплатила со цената на своите производи или 
услуги во корист на општествено-политичката заед-
ница, на фондовите и на други организации. 

Ако организацијата на здружениот труд во про-
пишаниот рок не поднесе до Службата налог за пла-
ќање на износот на средствата од став 4 на овој 
член, Службата ќе издаде налог за плаќање во ви-
сочина на износот на обврската на организацијата на 
здружениот труд за претходниот период и ќе извр-
ши наплата. 

Член 36 
При извршувањето на наплатата од паричните 

средства на организацијата на здружениот труд — 
должник, Службата прво ќе изврши наплата од 
паричните средства што се водат на жиро-сметката 
на таа организација на здружениот труд. 

Ако на жиро-сметката од став 1 на овој член 
нема или нема доволно парични средства за извр-
шување на наплатата, Службата во корист на жи-
ро-сметката на организацијата на здружениот труд 
— должник ќе ги пренесе нејзините парични сред-
ства во соодветен износ од посебните сметки, и тоа, 
ако пред тоа на Службата корисникот не и го јавил 
редоследот, според' следниот ред: 

1) средствата на доходот остварени во текот на 
годината, а издвоени на посебна е?тетка; 

2) средствата на резервниот фонд; 
3) средствата од девизните сметки пресметани 

во динари; 
4) паричните средства на заедничката потрошу-

вачка; 
5) средствата на деловниот фонд и средствата на 

заедничката потрошувачка издвоени за инвестицио-
на изградба. 

Ако на жиро-сметката и на посебните сметки 
на организацијата на здружениот труд — должник 
нема или нема доволно парични средства за извр-
шување на наплатата. Службата ќе изврши наплата 
од жиро-сметките и од посебните сметки на основ-
ните организации на здружениот турд во 'нејзиниот 
состав согласно нивната одговорност за обврските на 
организацијата на здружениот труд во чиј се сос-
тав, според редоследот од став 2 на овој член. 

По барање на Службата, банката ка ј која се во-
дат средствата од став 2 точка 3 на овој член е дол-
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жна со свои налози редовно да врши пренос на сос-
тојбата односно на приливот на средствата на де-
визните сметки, пресметани во динари во корист на 
жиро-сметката на организацијата на здружениот 
труд — должник. 

По приемот на барањето од став 4 на овој член, 
банката не може да ги извршува другите налози од 
средствата на девизните сметки на организацијата 
на здружениот труд — должник додека не прими 
известување од Службата дека престанала потреба-
та од пренесување на тие средства за намирување 
на обврските од член 34 став 1 и член 35 став 4 на 
овој закон. 

Корисникот на општествени средства има право 
во рок од една година од денот на преносот на сред-
ствата од девизните сметки според одредбата на став 
3 на овој член, да ги откупи пренесените средства 
од банката. 

Наплата од корисниците на општествени средс-
тва кои не се организации на здружениот труд 
Службата ќе врши од паричните средства на тие ко-
рисници според редоследот што тие го доставиле, 
а ако "не достават редослед, Службата ќе изврши 
наплата од расположивите парични средства на ко-
рисниците на општествени средства. 

Член 37 
Ако организацијата на здружениот труд на де-

нот на исплатата на месечните аконтации на лични-
те доходи на работниците што таа го одредила нема 
доволно парични средства на жиро-сметката, ниту 
во нејзиниот резервен фонд, исплатување на тие 
аконтации може да изврши од расположивите па-
рични средства наведени во член Зв став 2 точ. 1, 
3, 4 и 5 и став 3 на овој закон или од посебните 
средства што за таа намена ќе ги добие од банката, 
од друга организација на здружениот труд, од оп-
штествено-политичката заедница или од друго оп-

-штествено правно лице. 
Средствата што организацијата на здружениот 

труд ќе ги добие од банката, од друга организација 
на здружениот труд, од општествено-политичката 
заедница или од друго општествено правно лице за 
камената од стаз 1 на овој, член и паричните сред-
ства дозначени од буџетот на федерацијата или од 
жиро-сметката на Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана за исплата на личните доходи во вое-
ните единици и установи, се изземаат од наплатата 
според член 35 на овој закон. 

Член 38 
Налозите примени од корисниците на општес-

твени средства, во смисла на член 30 став 6 на овој 
закон, Службата ги извршува од нивните сметки 
пред сите подоцна примени налози, како и пред 
намирувањето на подоцна стасаните обврски од член 
34 став 1 и член 35 став 4 на овој закон. 

Ако средствата на банката на сметката ка ј 
Службата не се доволни за извршување на сите на-
лози примени од корисниците на општествени сред-
ства чии средства се вклучуваат во нејзината жиро-
сметка како депозит по видување, Службата, доде-
ка не се обезбедат потребните средства, ќе го одло-
жи извршувањето на налозите од жиро-сметката на 
банката и тоа по следниот редослед: 

1) налозите од банката за пуштање во оптек кре-
дити на друга банка; 

2) налози од банката за отплата на кредити на 
други банки; 

3) налозите од банката за пуштање во оптек 
кредити на Депоненти на други банки; 

4) налозите од банката за пуштање во оптек кре-
дити на нејзини депоненти; 

5) налозите од банката како корисник на оп-
штествени средства; 

6) налозите од депонентите на банката за пла-
ќање на депоненти на други банки; 

7) налозите според член 34 став 1 од овој закон; 

8) налозите од корисниците на општествени сред-
ства кои со ниедна банка не склучиле договор за 
депонирање на средства што се сметаат депозити 
по видување; 

9) налозите што претходниот ден останале не-
извршени поради недостиг на средства на жиро-
сг,тетката на банката. 

Налозите од став 2 точ. 1 до 4 на овој член 
Службата ќе и ги врати на банката истиот ден кога 
ќе утврди дека недостигаат средства за извршува-
ње на налозите примени од корисниците на опште-
ствени средства. 

Налозите од став 2 точ. 5 до 9 од овој член ќе ги 
изврши Службата. 

III. ПОСТАПКА НА КОНТРОЛА И УПРАВНО-
СМЕТКОВЕН СПОР 

Член 39 
Службата врши контрола врз основа на своите 

евиденции, на налозите преку кои корисниците на 
општествени средства располагаат со средствата од 
своите сметки, на документацијата, на пресметките, 
на завршните сметки, на пресметките на деловните 
резултати во текот на годината на корисниците на 
општествени средства и на други пресметки, како и 
врз основа на книговодствената евиденција и до-
кументацијата која се наоѓа кај корисниците на 
општествени средства. 

Корисникот на општествени средства е должен 
на овластениот работник на Службата да му овоз-
можи преглед на книгите и на другата документа-
ција, на залихите на стоки и материјали и да обез-
беди други у ел ОБИ за вршење контрола. 

Одговорните лица на корисникот на општестве-
ни средства се должни да дадат и писмени објас-
ненија во врска со предметот на контролата, ако 
тоа го бара овластениот работник на Службата при 
вршењето на контролата. 

За вршење контрола ка ј корисниците на on- N 
штествени средства работниците на Службата мо-
раат да имаат писмено овластување од надлеж-
ниот старешина во Службата. 

Член 40 
За извршената контрола ка ј корисникот на оп-

штествени средства овластениот работник на Служ-
бата составува записник. 

За извршената контрола во Службата записник 
се составува само кога ќе се утврдат незаконитости 
за чие отстранување е потребно да се донесе реше-
ние (член 13 став 3). 

Записникот му се доставува на корисникот на 
општествени средства за давање забелешки. Во за-
писникот се одредува рок за давање забелешки, кој 
не може да биде пократок од пет дена ниту подолг 
од триесет дена од денот на доставувањето на за-
писникот. 

Решението со кое се налага отстранување на ут-
врдените незаконитости го донесува надлежниот ста-
решина на Службата или друг овластен работник 
на Службата. 

Со решението од став 4 на овој член се одреду-
ваат мерки и рокови за отстранување на утврдени-
те незаконитости. 

Член 41 
Ако во постапката на контрола се утврдат деј-

ствија што имаат обележја на кривично дело или 
стопански престап, Службата е должна против од-
говорниот работник односно корисникот на општес-
твени средства без одлагање да поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител и за тоа да ги извести 
органите на управувањето на корисникот на општес-
твени средства. 

Ако во постапката на контрола се оцени дека 
е извршен прекршок, Службата е должна да под-
несе барање до органот надлежен за водење прекр-
шочна постапка. 
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Ако постои основано сомнение дека е сторено 
кривично дело или стопански престап, овластениот 
работник на Службата може привремено да ги од-
земе предметите, книгите, исправите, мострите и 
друго, што се употребени односно. наменети за из-
вршување на кривичното дело односно на стопан-
скиот престап, во кој случај е -должен за тоа да го 
извести надлежниот јавен обвинител. 

За одземањето на предметите овластениот работ-
ник на Службата е должен да издаде писмена пот-
врда. 

Член 42 
Корисникот на општествени средства има право 

на жалба против решението на Службата донесено 
во прв степен, во рок од петнаесет дена од денот на 
доставувањето на решението. 

Член 43 
По жалбата против решението на Службата до-

несено во прв степен, решение донесува старешина-
та на службата во републиката односно на службата 
во автономната покраина. 

Ако решението во прв степен го донел стареши-
ната на службата во републиката односно на служ-
бата во автономната покраина или старешината на 
Заедничката служба таквото решение е конечно. 

Член 44 
За извршувањето на конечното решение се гри-

жи Службата кај која се водат средствата на ко-
рисникот на општествени средства на кого се одне-
сува решението. 

Член 45 
Постапка завршена со конечно решение на Слу-

жбата може да се обнови под условите од Законот 
за општата управна постапка, во рок од две години 
од денот на доставувањето на решението до корис-
никот на општествени средства. 

По исклучок, постапката може да се обнови и по 
рок од две години поради околностите наведени во 
член 249 точ. 2 и 3 на Законот за општата управна 
постапка. 

Член 45 
Ако со конечното решение на Службата е повре-

ден пропис и со тоа и е сторена значителна штета 
на општествената заедница или на корисникот на 
општествени средства, ео постапката за ревизија по 
службена должност може да се донесе ново решение 
во рок од две години од денот на доставувањето на 
решението до корисникот на општествени средства. 

Општествено-политичката заедница или друг 
корисник на општествени средства во рокот од стаз 
1 на овој член можат да поднесат барање да се из-
мени конечното решение на Службата со кое е по-
вреден прописот на нивна штета. 

Ако со конечното решение на Службата е по-
вреден општински, покраински односно републички 
пропис, ревизионе решение по службена должност 
или по барање донесува старешината на службата 
во републиката односно на службата во автономната 
покраина, а ако е повреден и сојузен пропис или са-
мо сојузен пропис, решение донесува старешината 
на Заедничката служба. 

Старешината на службата од стаћ 3 на овој член 
е должен да донесе ревизионе решение во рок од 
шеесет дена од денот на поднесувањето на барањето. 

Во постапката за ревизија не може да се одлу-
чува за измена на решението на Службата во делот 
во кој против тоа решение е поведен управно-смет-
ковен спор. 

Против ревизионо решение не е допуштена жал-
ба. 

Член 47 
Во поглед на постапката за донесување решение 

и за преземање други дејствија се применуваат од-
редбите на Законот за општата управна постапка, 
ако со овој закон не е поинаку одредено. 

Член 48 
Против решение на Службата донесено во втор 

степен, против решенија против кои не е допуштена 
жалба и против ревизионе решение може да се води 
управно-сметковен спор. 

Тужба со која се поведува управно-сметкозниот 
спор од став 1 на овој член може да поднесе корис-
никот на општествени средства, ако смета дека со 
решението на Службата е повредено негово право 
или интерес заснован врз закон. 

Тужба може да поднесе и општествено-поли-
тичка заедница и друг корисник на општествени 
средства, ако сметаат дека со решението на Служ-
бата, кое се однесува на друг корисник на општес-
твени средства, противно на законот се намалени 
нивните приходи. 

Член 49 
Управно-сметковните спорови ги решава вишиот 

стопански суд во прв степен. 
Против одлуката на вишиот стопански суд може 

да се изјави жалба до Врховниот стопански суд. 
Член 50 

Против правосилна одлука на вишиот стопан-
ски суд за која Врховниот стопански суд не распра-
вал по повод на жалба, претседателот на Врховниот 
стопански суд може да поднесе барање за заштита 
на законитоста. 

Против одлуката на Врховниот стопански суд со-
јузниот јавен обвинител мзже да поднесе барање 
за заштита на законитоста до Врховниот суд на Ју -
гославија ако со таа одлука е сторена потешка по-
вреда на законот. 

Барањето за заштита на законитоста може да се 
поднесе во рок од 45 дена од денот на доставување-
то на одлуката до странките. 

Член 51 
Во управно-сметковните спорови согласно се 

применуваат одредбите на Законот за управните спо-
рови односно на Законот за процесната постапка, 
ако со овој закон не е поинаку одредено. 

IV. ВРШЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ РАБОТИ НА СЛУЖ-
БАТА ШТО СЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

1. Заедничка служба 

Член 52 
Работите на Службата што се од интерес за це-

лата земја ги врши Заедничката служба во рамките 
на правата и должностите утврдени со овој закон, 
во меѓусебна соработка со службите во републиките 
и со службите во автономните покраини. 

Во извршувањето на работите од став 1 на овој 
член односите помеѓу Заедничката служба и служ-
бите во републиките и службите во автономните 
покраини се засноваат врз нивните права и должно-
сти утврдени со овој закон, Брз меѓусебна соработка, 
договарање и известување. 

Член 53 
Заедничката служба, во соработка со службите 

во републиките и со службите во автономните по-
краини, ги врши следните работи: 

1) ја утврдува методологијата на работата и пос-
тапките за единствено вршење на работите на пла-
тниот промет; го одредува начинот на употребата 
на пропишаните еднообразни инструменти за пла-
ќање; организира примена на такви начини на пла-
ќање со кои се обезбедува побрзо и поефикасно 
циркулирање на општествените средства; 

2) го утврдува и го разработува системот на еви-
денцијата од интерес за целата земја; 

3) го утврдува системот на сметките ео Служба- -
та и издава упатства за примена на единствена ме-
тодологија во вршењето на тие работи; 
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4) издава упатства за работата на Службата во 
вршењето на работите на контрола на применува-
њето на сојузните прописи; 

5) врши непосредна контрола на применувањето 
на сојузните прописи ка ј корисниците на општес-
твени средства по барање на Сојузната скупштина, 
на собранието на републиките и на автономните по-
краини и на нивните извршни совети, како и кога 
старешината на Заедничката служба ќе оцени дека 
постојат причини за вршење на таа контрола; 

6) собира, обработува и објавува податоци од ин-
терес за целата земја; изработува информации и а-
нализи за стопанските движења, за спроведувањето 
на мерките на економската политика и за уочените 
појави и проблеми во стопанството за потребите на 
федерацијата и на другите заинтересирани општес-
твено-политички заедници; 

7) врши истражувања за унапредување на систе-
мот и методите на работата во Бушењето на работи-
те на Службата што се од интерес за целата земја; 

8) врши и други работи што Заедничката служ-
ба и службите во републиките и службите во авто-
номните покраини спогодбено ќе ги одредат дека ќе 
ги врши Заедничката служба. 

Член 54 
Во вршењето на работите од својот делокруг За-

едничката служба: 
— учествува во постапката на контрола и во 

управно-сметковниот спор во случаите одредени со 
овој закон; 

— по потреба врши увид во примената на со-
јузните прописи и на упатствата на старешината на 
Заедничката служба кај службата во автономната 
покраина; 

— врши одредени работи во врска со извршува-
њето на буџетот на федерацијата и во поглед на 
другите средства на федер? ци јата; 

— соработува со меѓународни организацрш и со 
организации на други земји по прашањата од својот 
делокруг; 

— дава упатства за вршење на работите од де-
локругот на Службата што се однесуваат на воените 
единици и на воените установи. 

По барање на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, Заедничката служба во посебниот органи-
зационен дел води книговодство за извршување на 
финансискиот план на тој секретаријат и му ги о-
безбедува потребните податоци. 

Надоместокот и другите услови за вршење на 
работите од став 2 на овој член се утврдуваат со 
договор помеѓу Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана и Заедничката служба. 

Член 55 
Заедничката служба изработува годишна про-

грагла за работа. 
Член 56 

Заедничката служба и ги доставува на Сојузната 
скупштина годишната програма за работа и годиш-
ниот извештај за извршувањето на работите на 
Службата што се од интерес за целата земја, а ако 
тоа го бара Сојузната скупштина — и извештаи за 
извршувањето на одделни задачи што и се доверени 
на Службата. 

Член 57 
Службите во републиките и службите во авто-

номните покраини, во рамките на сзојот делокруг, 
се должни да го обезбедат вршењето на работите од 
интерес за целата земја утврдени со овој закон, како 
и да се придржуваат кон упатствата на Заедничка-
та служба со кои се утврдени постапките и методо-
логијата на работата во вршењето на тие работи. 

Ако Заедничката служба установи дека не се 
применуваат или дека неправилно се применуваат 
сојузните прописи, или упатствата на Заедничката 
служба, старешината на Заедничката служба ќе го 
предупреди на тоа старешината на службата во ре-

публиката односно старешината на службата во ав-
тономната покраина. 

Ако и покрај предупредувањето од став 2 на 
овој член не се применуваат или неправилно се при-
менуваат сојузните ^ прописи, старешината на За -
едничката служба ќе ги преземе соодветните дејс-
твија и ќе донесе решение со кое се обезбедува 
спроведувањето на сојузните прописи односно на 
упатствата на Заедничката служба. 

Член 58 
Заедничката служба има својство на правно ли-

це. 
Седиштето на Заедничката служба е во Бел-

град. 
Заедничката служба работи под називот: Служба 

на општественото книговодство на Југославија. 
На печатот на Заедничката служба се наоѓа 

нејзиниот назив на јазиците на народите на Југосла-
вија и грбот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Член 59 
Заедничката служба има статут. 
Со статутот на Заедничката служба се утврду-

ваат внатрешната организација на Заедничката 
служба, органите на управувањето и нивниот дело-
круг, времето на кое се избираат членовите на ор-
ганите на управувањето на Заедничката служба, и 
условите и начинот на нивното избирање односно 
разрешување. 

Со статутот на Заедничката служба се утврдува 
и одговорноста на работниците на Заедничката 
служба што вршат јавни овластувања. 

Статутот на Заедничката служба го потврдува 
Сојузната скупштина. 

Член 60 
Работата на Заедничката служба ја раководи 

генерален директор. 
Генералниот директор го именува и го разрешу-

ва од должноста Сојузната скупштина. 
Генералниот директор има заменик кого го име-

нува и го разрешува од должноста Сојузната скуп-
штина. 

Генералниот директор и неговиот заменик се 
именуваат на четири години, а можат да се имену-
ваат едноподруго таа функција да ја вршат најдол-
го уште наредните четири години ако тоа го бараат 
оправданите причини. 

Член 61 
Генералниот директор ја претставува и ја зас-

тапува Заедничката служба, се грижи за организа-
цијата на работата на таа служба, донесува упатства 
од делокругот на Заедничката служба, поднесува 
предлог за поведување постапка пред Уставниот суд 
на Југославија за оценување на согласноста на про-
писи со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон и врши 
други работи што со овој закон или со други сојуз-
ни прописи, со статутот или со друг општ акт на 
Заедничката служба му се ставени во делокругот. 

Генералниот директор на Заедничката служба 
обезбедува увид и се грижи за извршување на ра-
ботите од делокругот на Службата што се од инте-
рес за целата земја и за спроведување на сојузните 
прописи, ја претставува Службата пред органите на 
федерацијата и пред странски организации во рабо-
тите на Службата што се од интерес за целата земја. 

Генералниот директор е одговорен пред Сојуз-
ната скупштина за својата работа и за работата на 
Заедничката служба, а во рамките на своите права 
и должности, и за извршувањето на работите на 
Службата што се од интерес за целата земја. 

' Генералниот директор во негова отсутност или 
спреченост го заменува заменикот со сите права и 
овластувања на генерален директор. 

Со статутот или со друг општ акт на Заеднич-
ката служба се утврдува кои работи генералниот 
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директор може да ги пренесе врз својот заменик, по-
мошник и други раководни работници на Заеднич-
ката служба. 

Член 62 
Работната заедница на Заедничката служба има 

права на самоуправување утврдени со статутот на 
таа служба. 

Органот на управувањето на работната заедница 
на Заедничката служба и генералниот директор на 
Заедничката служба го донесуваат статутот, годиш-
ната програма за работа и завршната сметка на За-
едничката служба. 

Член 63 
, Средствата за работа на Заедничката служба се 

обезбедуваат со учество во приходите на службите 
во републиките и на службите во автономните по-
краини, кое се утврдува во процент од тие приходи. 

За работите што ги врши за потребите на фе-
дерацијата, Заедничката служба остварува надомес-
ток од буџетот на федерацијата. 

Заедничката служба остварува и приходи од на-
доместок за работите што во рамките на својот де-
локруг ги врћш врз основа на договори склучени 
со сојузните органи и со корисниците на општестве-
ни средства. 

Член 64 
Од приходите што ќе ги оствари, Заедничката 

служба го утврдува доходот и го распределува на 
дел за задоволување на личните и заедничките пот-
реби на работните луѓе и на дел за проширување 
на материјалната основа на трудот, според основ-
ите и мерилата што ги утврдува со општиот акт. 

2. Совет на Службата 

Член 65 
За насочување на работата на Службата во це-

лост и за остварување на соработката помеѓу За-
едничката служба и службите во републиките и 
службите во автономните покраини се формира Со-
вет на Службата. 

Советот на Службата го сочинуваат генералниот 
директор на Заедничката служба и старешините на 
службите во републиките и старешините на служ-
бите во автономните покраини. 

Член бб 
Советот на Службата: 
1) го разгледува и го следи извршувањето на ра-

ботите на Службата што се од интерес за целата 
земја и донесува заклучоци заради преземање 
мерки за извршување на тие работи од страна на 
Службата во целост; 

2) ги разгледува и дава мислења и предлози на 
нацртите на упатствата за вршење на работите на 
Службата, што ги донесува генералниот директор 
на Заедничката служба; 

3) дава насоки за организирање на истражувања 
во Службата, разгледува материјали и предлози за 
унапредување на системот и методот на работата во 
вршењето на работите на Службата што се од ин-
терес за целата земја; 

4) ги утврдува техничките и други ус лози за на-
бавка на технички средства за автоматска обработ-
ка на податоците и се грижи тие средства да се 
применуваат во вршењето на работите во Службата: 

5) го разгледува нацртот на годишната програма 
За работа на Заедничката служба; 

6) го разгледува годишниот извештај за извршу-
вањето на работите на Службата што се од интерес 
за целата земја; 

7) го утврдува процентот на учеството на Заед-
ничката служба во приходите на службите во ре-
публиките и на службите во автономните покраини 
за обезбедување средства за работа на Заедничката 
служба; 

8) ги разгледува прашањата на судирање на над-
лежностите во вршењето на работите на Слулсбата 
што се од интерес за целата земја помеѓу службите 
на териториите на различни републики односно ав-
тономни покраини, ако со сојузниот закон не е по-
инаку одредено; 

9) го разгледува нацртот на статутот на Заеднич-
ката служба; 

10) разгледува и други прашања «од заеднички 
интерес за вршењето на работите на Службата во 
целост. 

Советот на Службата ги именува и ги разрешува 
од должност помошниците на генералниот директор 
на Заедничката служба, под условите и на начинот 
утврдени со статутот на Заедничката служба. 

Начинот на работата и на одлучувањето на Со-
ветот на Службата се утврдува со деловникот за 
работата на Советот. 

Член 67 
Седниците на Советот на Службата ги свикува 

генералниот директор на Заедничката служба по 
своја иницијатива или по барање на старешината 
на службата во републиката односно на старешина-
та на службата во автономната покраина и ја ра-
ководи работата на седницата на Советот на Служ-
бата. 

Генералниот директор на Заедничката служба и 
старешините на службите во републиките и старе-
шините на службите во автономните покраини се 
должни, во рамките на своите овластувања, да обез-
бедат спроведување на заклучоците, насоките и од-
луките на Советот на Службата. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 68 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап основна или друга 
организација на здружениот турд односно друго 
правно лице: 

1) ако не му дозволи односно не му овозможи на 
овластениот работник на Службата во редовното ра-
ботно време да изврши контрола во смисла на од-
редбите од овој закон, или го попречува во врше-
њето на контролата (член 39); 

2) ако не ги отстрани утврдените незаконитости 
и неправилности или не ги изврши наложените 
мерки предвидени со законот или со друг пропис, 
во рокот одреден Со решението или со заклучокот 
на Службата (член 40); 

3) ако не ги води паричните средства на сметки-
те кај Службата, или изврши плаќање односно на-
плата противно на одредбите од овој закон и други 
прописи (чл. 25 и 30); 

4) ако издаде налог за плаќање, а на сметката 
нема покритие (член 30); 

5) ако поднесе барање за отворање жиро-сметка, 
а кај Службата веќе има жиро-сметка (член 25). 

Со паричната казна рд став 1 на овој член ќе се 
казни банката ако не врши пренос на состојбата 
односно на нелокупниот прилив на средствата на 
девизните сметки пресметани во динари во корист 
на жиро-сметката на организацијата на здружениот 
труд — должник (чл. 35 и 36). 

За дејствието од ст. 1 и 2 на овој член ќе се 
Казни со парична казна од 500 до 3.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружениот 
труд односно во друго правно лице. 

Член 69 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се 

казни за стопански престап Службата: 
1) ако изврши наплата од паричните средства 

на корисникот на општествени средства противно на 
пропишаниот редослед за наплата според одредбите 
од овој закон (член 36); 
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2) ако изврши налог за исплата или налог за 
пренос за кој не постои покритие на сметките на 
корисникот на општествени средства (член 30); 

3) ако изврши налог за исплата или налог' за 
пренос што ќе го поднесе банка или корисник на 
општествени средства како нејзин депонент, кота 
нема покритие на сметката на банката за кредитно 
работење (член 30); 

4) ако во вршењето ва контролата не ги преземе 
навремено дејствијата на кои е задолжена со зако-
нот, со општиот акт и со програмата за работа на 
Службата (чл. 13 и 14); 

5) ако на корисник на општествени средства му 
отвори повеќе од една жиро-сметка (член 25); 

6) ако не достави извештај за состојбата на сред-
ствата на основната организација на здружениот 
труд (член (25). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 500 до 3.000 динари и одговор-
ниот работник во Службата. 

Член 70 
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се 

казни за прекршок основна и друга организација на 
здружениот труд односно друго правно лице: 

1) ако на одредениот начин и во одредениот рок 
не и ги пријави на Службата своите долгови (член 
72); • 

2) ако во пропишаниот рок не и ги достави на 
Службата пресметките, друга документација или по-
датоци што се одредени со прописите (чл. 14, 29, 35 
и 39); 

3) ако на Службата, на писмено барање, во од-
редениот рок не и го поднесе бараното објаснение 
(член 39). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 200 до 1.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружениот труд 
односно во друго правно лице. 

Член 71 
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се 

казни за прекршок Службата: 
1) ако неосновано одбие да даде податоци или 

даде неточни податоци или не даде податоци во од-
редениот рок (чл. 6, 14, 16 и 17); 

2) ако на корисниците на општествени средства 
не им овозможи увид во состојбата на средствата 
на нивните сметки или ако не ги известува редовно 
за промената на состојбата на тие сметки (член 31). 

За дејствието од став 1 на двој член ќе се казни 
со парична казна од 200 до 1.000 динари и одговор-
ниот работник во Службата. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Привремени мерки 

Член 72 
. Со цел за зголемување на ликвидноста во меѓу-

себните плаќања, Службата до 31 декември 1973 го-
дина ќе презема пребивање на меѓусебните долгови 
и побарувања на сите корисници на општествени 
средства (мултилатерална компензација). 

Пребивања на меѓусебните долгови и побарува-
ња Службата спроведува повремено, а најмалку 
двапати годишно. 

Мултилатералната компензација е задолжител-
на за сите корисници на општествени средства. 

Службата го одредува најмалиот износ на об-
врските што корисниците на општествени средства 
го пријавуваа^за компензација. 

Корисниците на општествени средства се долж-
ни да ќ ги пријавуваат на Службата своите стасани 
неоспорена долгови, како и носпорените долгови 
што стасуваат до денот одреден за пребивање, на 
начин и во рокот што ќе ги одреди Службата. 

За долговите што не можеле да бидат пробиени, 
пријавата со која тие долгови се опфатени се сме-
та за акцептен налог што го издава должникот. 

Како долгови на банки и на други организации 
на здружениот труд во смисла на став 5 на овој 
член се сметаат и стасаните обврски tao основ на 
договорени кредити што не им се ставени на распо-
лагање на корисниците на кредитите во договоре-
ните р о к о в и , како и стасаните обврски за враќање 
на кредитите. 

Првата мултилатерална компензација според 
одредбите од овој член Службата ќе ја спроведе 
до 31 март 1972 година. 

Член 73 
До 30 јуни 1972 година: 
1) по исклучок од одредбите на член 34 на овој 

закон, организацијата на здружениот труд може да 
врши исплатување на личните доходи од своите 
средства пред намирување на обврските евиденти-
рани кај Службата, а по исплатување на обврските 
од член 35 став 4 на овој закон; 

2) по исклучок од одредбата на член 34 став 4 
на овој закон, Службата може да ги изврши нало-
зите за исплатување на теренски додатоци, на на-
доместоци за одвоен живот, на стипендии односно 
кредити на студенти за школување, на награди на 
учениците во стопанството и на дневници за служ-
бени патувања, а по исплатување на обврските од 
член 35 став 4 на овој закон. 

Член 74 
Од 1 јули 1972 година, по исклучок од одред-

бите на член 34 на овој закон, организацијата на 
здружениот труд според одредбата на член 37 став 
1 од овој закон може да исплатува од своите сред-
ства до 90% од износот на стипендиите односно на 
кредитите за школување на ученици и студенти, 
на теренските додатоци и на надоместоците за од-
воен здивот исплатени во претходната година, како 
И лични доходи и надоместоци на учениците во 
стопанството во височината утврдена со општестве-
ниот договор, но не повеќе од 90°/о од просечно ис-
платените лични доходи во претходната година, со 
тоа што личниот доход да не може да биде помал 
од пропишаниот минимален личен доход. 

Исплатите од став 1 на овој член се вршат пред 
намирувањето на обвјрските евидентирани кај Слу-
жбата, а по исплатувањето на обврските според 
одредбата на член 35 став 4 од овој закон. 

2. Материјални односи во Службата 
Член 75 

Правото за користење на деловните згради И 
простории и на другите основни средства на Служ-
бата, како и обврските во врска со тие средства, 
се пренесуваат врз досегашните единици на Служ-
бата што ги користат тие средства на денот на 
влегувањето So сила на овој закон. 

Член 76 
- Правата и обврските на заедничките одмарали-

шта на Службата се пренесуваат на идеални делови 
врз Заедничката служба, врз службите во репуб-
ликите и врз службите во автономните покраини. 

Член 77 
Обврските на Службата спрема трети лица врз 

основа на договорите што од името на Службата 
ги склучила Главната централа на Службата пред 
влегувањето во сила на бвој закон, ќе ги извршува 
Заедничката служба. 

Обврските по договорите склучени од името на 
Службата помеѓу Главната централа на Службата 
и трети лица пред влегувањето во сила на овој 
закон, како и обврските произлезени по основот на 
тие договори, ќе ги извршат спрема Заедничката 
служба досегашните единици на Службата за чија 
сметка е склучен договорот. 
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Обврските по странските кредити Заедничката 
служба ги извршува во рокот на стасаноста, по 
курсот што важи на денот на извршувањето на 
стасаната обврска, ако во договорот не е утврден 
поинаков курс. 

Ако досегашна единица на Службата не ги 
изврши спрема Заедничката служба обврските од 
став 2 на овој член во рокот на стасаноста, таа по 
налог од Заедничката служба ќе пренесе во корист 
на Заедничката служба соодветен износ од сите рас-
положиви средства на таа единица на Службата, 
освен средствата за исплата на личните доходи на 
работниците. 

Но извршувањето на обврските од став 2 на 
овој член, правата по договорите склучени од името 
на Службата помеѓу Главната централа на Служ-
бата и трети лица пред влегувањето во сила на овој 
закон, како и правата произлезени по основот'на 
тие договори, се пренесуваат врз досегашните еди-
ници на Службата за чија сметка е склучен дого-
ворот. 

Член 78 
За обврските спрема трети лица, по основ на 

надоместок па штета' што не настанала по вина на 
работник на ниедна досегашна организациона еди-
ница на Службата, а е сторена пред влегувањето во 
сила на овој закон, одговара службата во републи-
ката односно службата во автономната покраина на 
чија територија е сторена штетата. 

Член 79 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат обврските за враќање на неотплате-
ните кредити од заедничкиот деловен фонд на 
Службата дадени на досегашните организациони 
единици за изгра/дба и реконструкција на деловните 
згради и простории, ако со закон на републиката 
односно со закон на автономната покраина не е 
одредено поинаку. 

Член 80 
Нераспоредените парични средства на заеднич-

киот деловен фонд на Службата со состојбата на 
денот на влегувањето во сила на овој закон и сред-
ствата што ќе се остварат по тој датум по основот 
на поранешното работење, како и средствата на за-
едничкиот резервен фонд на Службата, ќе се упо-
требат за набавка на технички средства за авто-
матска обработка на податоците. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се распо-
редат врз сите досегашни единици на Службата 
според критериумите по кои со распоредени сред-
ствата на заедничкиот деловен фонд за набавка на 
средства на механизацијата. 

3. Други одредби 
Заедничката служба е должна да донесе свој 

статут во рок од шест .месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Одделни прашања што се регулираат со ста-
тутот на Заедничката служба, до донесувањето на 
статутот на Заедничката служба, можат да се ре-
гулираат со друг општ акт. 

Член 82 
Главната централа на Службата на општестве-

ното книговодство продолжува да работи како За-
едничка служба, под називот: Служба на опште-
ственото книговодство на Југославија. 

До донесувањето на соодветни републички и 
покраински закони, постојните организациони еди-
ници на Службата (филијали, главни филијали и 
централи) продолжуваат да работат под досегаш-
ните називи. 

Член 83 
Одредбите од статутот и од другите општи акти 

на Службата на општественото книговодство и од 
општите акти на нејзините досегашни организаци-

они единици што се во сила на денот на влегува-
њето во сила на овој закон, ќе се применуваат до 
нивното усогласување со овој закон, со републич-
киот односно покраинскиот закон и со статутот на 
Заедничката служба. 

Член 84 
До влегувањето во сила на републичкиот одно-

сно покраинскиот закон, Советот на Службата (член 
65) го сочинуваат генералниот директор на Служ-
бата на општественото книговодство и главните ди-
ректори на централите во републиките и директо-
рите на главните филијали во автономните по-
краини. 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престанува да работи Советот на работната Заед-
ница на Службата на општественото книговодство. 

• Член 85 
Одлуката за највисоките износи на надоместо-

ците за работите и услугите на Службата на опште-
ственото книговодство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/67) останува во сила до донесувањето на ре-
публичките односно покраинските закони, а нај-
доцна до 31 мај 1972 година. 

Член 86 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за Службата на оп-
штественото книговодство (,,Службен лист на СФРЈ," 
бр. 23/67, 54/67, 15/68, 50/68, 55/69, 32/70, 50/71 и 54/71). 

Член 87. 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

33. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, во врска со член 17 став 3 од Основниот 
закон за статистиката, Сојузната скупштина, на 
предлог од Сојузниот извршен совет, па седницата 
на Соборот на народите од 28 јанз^ари 1972 година 
и па седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 28 јануари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОТ НА СТАТИСТИЧ-

КИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1972 ГОДИНА 

1. Се донесува Планот на статистичките истра-
жувања кој содржи статистички истражувања од 
интерес за целата земја и статистички истражува-
ња од интерес за федерацијата, што ќе се вршат 
во текот на 1972 година. 

2. Финансирањето на статистичките истражу-
вања од точка 1 на оваа одлука ќе се врши според 
Планот на статистичките истражувања за 1972 го-
дина. 

3. Планот на статистичките истражувања за 
1972 година е објавен кон оваа одлука и е нејзин 
составен дел. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 546 
29 јануари 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Општествено-поли- на Соборот 

тичкиот собор, на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 



СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНОТО САМОУПРАВУВАЊЕ 
Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Состав и некои ви-
дови активности на 
органите на упра-
вувањето во сто-
панските организа-
ции (ДУ-16, 17 и 18) 

Податоци за членовите на орга-
ните на управувањето (работнич-
ки совети, колегијални извршни 
органи и директор на претприја-
тието), и некои видови активнос-
ти на овие органи (седници и ре-
шавани прашања на седниците, 
собири на работните луѓе, рефе-
рендуми и др.). Права на одлучу-
вање на органите на управување-
то во организациите на здруже-
ниот труд. 

Стопанските Изработка на Печатење об- ОР х х 15.09 
организации сумари за СФРЈ расци, собирање 29.09 

и обработка на За земј. 
податоците задруги 

1X7 418 280 

2 Состав и некои ви-
дови активности на 
органите на упра-
вувањето во несто-
панските дејности 
(ДУ-51, 52, 61, 62, 71, 
81; СО-1, 2, 3; 03-1; 
ДУ-31, 32, 41, 42, 43; 
СУ-1; РУ-1 и ОУ-1) 

Податоци за членовите на орга-
ните на управувањето и некои 
видови активности на овие орга- лишта, високо-
ни (седници и решавани праша- школските, на-
ња на седниците, собири, рефе- униите, култур-
рендуми и др.) Права на одлучу- но-просветни-
вање на органите на управува- те и уметничко-
њето во организациите на здру- -забавните 
жениот труд, во подрачните учи- установи; б) 
лишта, во организационите еди- здравствените и 
ници во составот на органите на социјалните ус-
управата танови, социјал-

ното осигурува-
ње, осигурител-
ните организа-
ции; ц) стопан-
ските комори, 
деловните здру-
женија; д) бан-
ките и Служба-
та на опште-
ственото книго-

а) Основните и Изработка на Печатење об-
средните учи- сумари за СФРЈ расци, собирање 

и обработка на 
прашалниците 

ОР X X а) 
29.12 
в) 

ОР X X 28.07 
ц) 

- X X 15.12 
д) 

- X X 30.06 
е) 

X X X 31.07 

175 394 221 

*) О (образец) 
— Р (резултати од обработката 
— х (податоци) 

•*) — рокови за СФРЈ ^ * 
Роковите во кои извештајните единици се должни да достават податоци до надле жниот статистички орган ги пропишува републичкиот завод за статистика. 
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водство; е) со-
јузните, репуб-
личките, покра-
инските и оп-
штинските ор-
гани на упра-
вата 

Ѕ Состав и дејности на Податоци за членовите па сове- Месни заедници Изработка на Печатење об- ОР к х 15.10 
месните заедници тито; постојани и повредени ко-
(МЗ-1) мисии; запослен персонал; миров-

ни совети и нивната дејност; фор-
ми на одлучување (седници и ре-
шавани прашања, собири на из-
бирачи и разгледувани прашања, 
референдуми; резултати од ак-
тивноста (во областа на општес-
твениот стандард-културно- про-
светната дејност, комуналната Pi3-
градба и уредување на населбите 
и сенародната одбрана и др.), ф и -
нансиски средства. 

сум ари за СФРЈ расци, собирање 
и обработка на 
податоците 

205 496 259 

ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА 
Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Статистика на ро- Виталитет на девето (живородено Матичари 
дените (ДЕМ-1) 
собирање месечно, 
обработка годишна 

или мртвороден©), пол, место на 
раѓањето, возраст на мајката и 
таткото, ред на раѓањето на де-
тето. број на сега живите деца, 
каде е детето родено, повеќекрат-
ни породувања, родени деца во 
овот брак, дали детето е родено 
во брак или вон брак, брак по 
ред. народност, школска подго-
товка и занимање за мајката и 
таткото и др. 

Обработка на 
податоците 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката. 
Магнетна лента 
со основен ма-
теријал 

х х 10.02 
30.09 

674 1145 692 

И ф 
з 

е-

•8 

1 

м 
Н 

о 

В 
О 
@ 

2 

2 Статистика на ум-
рените (ДЕМ-2 и 
„Потврда за смртта" 
одн. „Лекарски из-
вештај за причината 
на смртта" — соби-
рање месечно, обра-
ботка годишна 

Пол. возраст на умрениот, место Матичари, 
на живеалиштето, место на смрт- здравствени 
та, брачна состојба, народност, установи, лека-
школска подготовка, занимање, ри, други лица 
каде настапила смртта и кој ја овластени за 
утврдил смртта, лекување, ко ј утврдување на 
дал податоци за причината на смрт и лица 
смртта; причина на смртта; за што вршеле 
умрените доенчиња: брачност на увид 
детето, возраст, занимање и 
школска подготовка на мајката 

Обработка на 
податоците 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката. 
Магнетна лента 
со основен ма-
теријал 

х х 10.02 
30.09 

980 640 319 И 
о 

О 
4 

а 
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и колку деца вкупно родила ма ј -
ката на умреното дете; за насил-
на смрт: видот на насилната смрт, 
кога и каде настанал случајот, 
надворешна причина на смртта и 
ДР. 

£ © 

3 Статистика на склу-
чените бракови 
(ДЕМ-3) — собира-
ше месечно, обра-
ботка годишна 

За младоженецот и невестата: по- Матичари 
ранешна брачна состојба, кој 
брак е по ред, возраст, место на 
живеалиште, народност, школска 
подготовка, занимање и др. 

Обработка на 
податоците 

4 Статистика на раз- з а мажот и жената: возраст, на-
ведените 
(РБ-1) — 
месечно, 
годишна 

Окружни 
дови бракови родност, школска подготовка, за-

собирање нимање, брачна состојба, брак по 
обработка ред. датум на склучување на бра-

кот, број на децата родени во о-
Boi брак, колку од тие деца се 
живи, број на издржувани деца, 
последно живеалиште, кому му 
се доделени децата, датум на 
правосилноста на пресудата 

5 Месечен преглед на Bpoi на уписите во матичната Матичари 
уписите во матични- книга (на родените, на признава-
те книги (Дем-4) њата на татковство и позакону-

вања, на умрените, на склучени-
те бракови) 

су- Обработка на 
податоците 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката. 
Магнетна лента 
со основен ма-
теријал 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката. 
Магнетна лента 
со основен ма-
теријал 

Изработка на Изработка на 
сумари за СФРЈ прегледи и из-

работка на су-
мари 

х х 10.02 
1510 

494 455 294 

х х 10.02 
15.10 

479 127 120 

Р х х 02. МЕС. 40 350 45 

8 
а 
и 
ѕ 
о 
н 
« 
> 
п 
е» 
2 

6 Статистика на над- Пол. возраст, занимање, школска Органите на 
ворешната миграци- подготовка, од која земја доаѓа внатрешните 
ја : уселувања или во која земја оди, народност, 
(СМ-1) > и иселувања државјанство 
(СМ-2) — собирање 
месечно, обработка 
годишна1) 

работи на оп-
штинските и 
пограничните 
премини 

Собирање СМ-2, Печатење об-
подготовка на расци, собира-

х х 01.10 422 44 18 

7 Конечни резултати 
на пописот на насе-
лението и становите 
во 1971 година 

Резултати по населби и општини 
за населението, домаќинствата и 
становите. Резултати по републи-
ките и автономните покраини за 
вкупното население. Резултати по 
републиките и покраините за ак-
тивното население. 

обработката и 
обработка на 
податоците 

Обработка на 
податоците 

*) СР Словенија обезбедува податоци од регистарот на населението. 
*) Конечни резултати. 
•) Дел од трошоците кој се однесува на личните доходи на работниците на статистич ките органи. 

ње СМ-1, изра-
ботка на сум ари 

Дупчење на 
картички . 

х XX 31.ОЗ2) ' 1606s) 1430s) IZV) 

- x х 30.092) 

- x x 31.122) 

<т> 
3 •СЈ 
H § 

е <T> © 
•o 
53 •a s 
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СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ 
Потрајувања од инте-
рес за целата земја 

Месечен извештај 
за личните доходи и 
зашилениот персо-
нал во општестве-
ниот сектор (Рад-1) 

Вкупен фонд на нето личните до- Сите работни и 
ходи и исплати по периодичната други органи-
пресметка и завршната сметка; задин и држав-
6poi на заѓгослените на кои се ни органи из-
однесува вкупниот фонд на нето брани со мостра 
личните доходи; број на запос-
л е н и м на крајот на претходниот 
и извештајниот месец; број на дој-
дените и отидените работници во 
текот на извештајниот месец; 
6poi на примените приправници 
според школската подготовка vbo 
текот на извештајниот месец; 
број на жените на крајот на из-
вештајниот месец; прогноза на 
вработени работници за наредни-
те два месеца 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
репуоличките 
таблограми 

О х х 12. МЕС. 
расци, собирање 
и обработка На 
податоците 

543 2659 1246 

Полугодишен изве-
штај за личните до-
ходи и за з а л о ж е -
ниот персонал во 
општествениот сек-
тор. март и септем-
ври 1972 година 
ЃРад-1) 

други органи-
зации и држав-
ни органи 

Покрај податоците од месечниот Сите работни и 
извештај Рад-1, овој извештај со-
држи и податоци за бројот на 
вработените според височината 
на нето личните доходи; за ми-
нималниот и максималниот личен 
доход во работната организација; 
кумулативни податоци за нето 
личните доходи за периодот ја-
ну ари-март и јануари-септември 
1972 година 

Статистички ортани 
Обработка на 
републичките 
таблограми 

Печатење об- ОР4) 
расци, собирање 
и обработка на 
податоците 

х 23.06 
за март и 
23.12 
за септ. 

351 640 655 

Статистички органи 
3 Полугодишен изве- Bpoi на вработените работници и Комунални за- Обработка на Печатење об- ОР х х 29 05 

шта.! за запослениот 
персонал ка ј при-
ватните работодав-
ци. март и септем-
ври 1972 година 
(Рад-15) 

ученици во стопанството според 
полот и видовите на дејностите 

води 
јално 
вање 

соци- републичките 
осигуру- таблограми 

расци, собирање 
и обработка на 
податоците 

за март и 
15.12 
за септ. 

19 116 118 

4) Резултати од обработката и за поголемите градови за месец септември. 



4 Анкета за личните пол. старост, работен стаж, школ- За избраните 
доходи според ква- с к а спрема, занимање, тип на ра- лица, избрани 
лификациите во оп- ботното место, стручно образова работни и други 
штествениот сектор ние, стручна подготовка за работ- организации и 
(Рад-ЛД) % ното место, вкупен годишен ли- државни органи 

чен доход и просечен месечен ли-
чен доход 

6 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
републичките 
тоблограми 

расци, избор на 
лица за анкети-
рање, собирање 
и обработка на 
податоците 

8 9 10 

х х 30.12 

11 

992 

12 

973 

13 

281 

х i да 

Статистички органи 
5 Стипендијанти и ко- Број на стипендиијанти корисници Сите работни Обработка на 

рисници на кредити на кредити за студирање и броЈ организации и републичките 
за студирање (обра- на лица со платено отсуство за фондовите за тоблограми 
зец РАД-10А) студирање според полот, школ- стипендирање и 

ската подготовка, годината на у-
чењето, височината на месечната 
стипендија, местото на постојано-
то живеење, местото на школува-
њето, гранката на дејноста и те-
риторијата на работната органи-
зација (индивидуални податоци) 

кредитирање на 
студенти 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
податоците 

х х кра] 
1972. 

303 245 122 

Статистички органи 
6 Остварување на 

правата на работни-
ците од работен од-
нос (образец 
РАД-40) 

Број на донесени решенија во Избрани рабо- Обработка на 
текот на извештајната година; тни организации републичките 
број на дадените приговори од- таблограми 
носно жалби на донесените ре-
шенија; број на усвоени и отфр-
лени приговори односно жалби; 
број на поднесени тужби до судот 
на донесените решенија на ра-
ботните организации; број на ре-
шени тужби во корист на работ-
никот односно на работната ор-
ганизација и број на нерешените 
тужби. Сите овие податоци се да-
дени и според причината за до-
несувањето на решението од 
страна на работната организација 

Печатење об-
расци, собирање 
и ^обработка на 
податоците 

х х кра ј 
1972 

57 343 56 

Служба за вработување 
7 Месечен извештај за Број на слободните работни од- Сите работни Обработка на Печатење об-

слободните работни носно ученички места во работ- организации, републичките и расци; обработ 
места (потреби од ните организации според степе- државни органи покраинските ка на прашал 
работна сила) нот на стручното образование на и приватни ра- таблограми 

работниците и дејностите на ра- ботодавци 
ботните организации 

ниците5), обра-
ботка на оп-
штинските 
сумари 

х х 20. МЕС. 14 30 200 

ч. 
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Служба за вработување 
8 Месечен извештај за Број на пополнети работни одно- Сите работни Обработка на Печатење об- - х х 20. МКС. 14 30 200 

пополнетите работ- сно ученички места во работните организации, републичките и расци; обработ-
ки места (нови и уп- организации според степенот на државни органи покраинските ка на прашал-
разнети) стручното образование на работ- и приватни ра- таблограми ниците5), ©бра-

ниците и според дејностите на ботодавци , ботка на оп-
работните организации штинските 

сумари 

Служба за вработување 
9 Месечен извештај за Број на престаноците на работата Сите работни Обработка на Печатење об- - х х 20. МЕС. * 14 30 200 

престанок на рабо- на работниците по основите на организации, републичките и расци; обработ-
тата (откази на ра- престанокот, полот и степенот на државни органи покраинските ка на прашал-
ботниците) стручното образование на работ- и приватни ра- таблограми ниците5), ©бра-

ниците и дејностите на работните ботодавци ботка на оп-
организации штипските 

сум ари 

Служба за вработување 
10 Месечен извештај за Број на лицата што бараат прв Општински за- Обработка на Печатење об- - х х 20. МЕС. 37 75 500 

лицата што бараат пат вработување, што биле вра- води за врабо- републичките и расци; обработ-
вработување (невра- ботеви и вработени со посредство тување покраинските ка на општин-
ботени лица) на заводите, се според полот и таблограми ските сумари 

степенот на стручното образова-
ние, број на корисниците на па-
ричен надоместок од здравстве-
ното осигурување, детскиот дода-
ток и превозот 

11 Полугодишен изве-
штај за лицата што 
бараат вработување 

Број на лицата што бараат вра-
ботување според степенот на 
стручното образование, некои за-
нимања, полот, возраста, должи-
ната на чекање на вработување, 
работниот стаж, број на корисни-
ците на паричен надоместок и 
здравствено осигурување според 
траењето на користењето; број на 
инвалидните лица што бараат 
вработување; број на стручно ос-
пособените и преквалификувани-
те преку заводите за вработување 

Служба за вработување 
Општински за-
води за врабо-
тување 

Обработка на 
републичките 
покраинските 
таблограми 

Печатење об-
расци; обработ-
ка на општин-
ските сумари 

х х 30.07 
31.01 

20 140 

*) Обработка на прашалниците је вршат општинските заводи за вработување кои опфаќаат повеќе општини. 
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Служба за вработување 
12 Месечен извештај за Број на барања и потврди за Општински за- Обработка на Печатење об-

лицата привремено привремено вработување во ст- води за врабо- републичките и расци; образот 
вработени во стран- ранство според степенот на ст- ту вање покраинските ка на општин-

- - ските сумари ство 
г .̂ . _ тување покраинските 
ручното образование на работни- сумари 
ците; број на понуди и број на 
работници барани од страна на 
странски работодавци; број на 
вработени во странство по држа 
вите 

х х 20. МЕС. 14 30 200 

Служба за вработување 
13 Полугодишен4 изве- Број на вработените во странство Општински за- Обработка на Печатење об-

штај за лицата при- преку заводите за вработување води за врабец- републичките и расци; обработ-
времено вработени по државите, занимањата и деј - тување покраинските ка на општин-
во странство ностите су ма ри ските сумари 

- х х 30.07 
31.01 

10 60 

Служба за вработување 
14 Полугодишен изве- Број на вработените според сте- Сите работни Обработка на 

штај за странските ленот на стручното образование, организации, републичките и 
државјани во Југо- деј носите и државјанството државни органи покраинските 
славија и приватни ра- сумари 

^. ботодавци 

Печатење об-
расци; обработ-
ка на општин-
ските сумари 

х х 30.07 
31 01 

30 

Служба за вработување 
15 Валидација и нор- Утврдување на барањата на оддел- Емпириски ис- Организација и Теренски исли-

мирање на батерија ни занимања во однос на ефектот питувања на водење на ис- тувања, среду-
тестови МФБТ за на одделни тестови од батеријата мостри на рабо- тражувањето. вање и испра-
одделни занимања МФБТ, изразени во соодветни тници од одре- емпириски до- кање на матери-

стандардни единици дени занимања Анализа на јалите 
емпириски до-
биените пода-
тоци 

х х XII/70 30 150 380 

Служба за вработување 
16 Годишни потреби за Потреби на работните и други ор- Сите работни 

кадри и внатрешни ганизации за кадри според зани- организации, 
резерви на работна мањата и квалификационата ст- државни органи 
сила руктура и очекувани резерви на и приватни ра-

работна сила во местата според ботодавци 
мостри на настанувањето, зани-
мањата и квалификационата ст-
руктура 

Обработка на 
републичките 
таблограми 

Печатење об-
расци, обработ-
ка на општин-
ските сумари 

х х до краЈ 
на март 

25 200 
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Служба за вработување 
17 Годишен извештај Можност за запишување на мла- Школи од II и Обработка на Печатење об- - х х до кра ј 3 5 40 

за капацитетите на дината во школите од II и III III степен републичките и расци, обработ- на ф е -
школите од II и III степен. Назив и адреса на шко- покраинските ка на општин- вруари 
степен лата-факултетот, број на учени- прегледи ските сумари 

ците-студентите што ќе бидат 
примени во првите класови-го-
дини, според отсеците и ел.; рок 
за поднесување пријави за упис v 
и услови за прием на кандидати 

СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ БИЛАНСИ 
Истражувања од ин-
терес за целата земја 

Статистички органи и СОК 
1 Комплексен годи- Вредност на основните средства, Стопански 

шен извештај на вредност на производството, ма- ганизации 
стопанските органи- теријални трошоци, амортизаци-
зации (КГИ-01) ја, лични доходи, вишок произ-

води (организационен принцип и 
принцип на чисти дејности по 
територија) 

ор- Обработка на 
републичките 
сумари 

Печатење об-
расци и упат-
ства, ажурира-
ње на адресите 
собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоците за СР и 
по општините 

ОР х х 20.06 964 1038 743 

Статистички органи 
2 Годишна пресметка Вредност на производството, ма- Процени на оп- Обработка на 

на доходот од при- теријални трошоци ео натура и штипските ко- републичките 
ватниот сектор на во пари, амортизација, народен мисии што се су мари 
стопанството: доход, разрез на придонесите и формираат за 
— земјоделството даноците, наплатени придонеси и таа цел 
— градежништвото даноци, акумулација на индиви-
— сообраќајот ду ал пите производители 
— трговијата 
— угостителството 
— занаетчиството 

Печатење об-
расци и упат-
ства, собирање 
и обработка на 
ниво на репуб-
ликата и оп-
штиниве 

ОР х х 20.06 73 567 175 

Статистички органи 
Текушта пресметка Вредност на производството, оп- Од статистич-

на општествениот штествен производ и национален ката докумен-
производ и на на- доход со основните елементи на таци ја на СЗС 
родниот доход по примарната распределба (лични и други уста-
текуштите и посто- доходи и вишок на производи) по нови 
јаните цени. Финал- социјалистичките републики, сек-

Пресметка за 
СФРЈ 

Пресметка за 
СР и општините 
без финална 
употреба на оп-
штествениот 
производ 

х х 20.06 
01.12 

146 191 85 
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на употреба на оп-
штествениот произ-
вод 

торите на сопственост на ниво на 
гранки и по области на производ-
ството, финална употреба на оп-
штествениот производ со билан-
сите; лична потрошувачка, насе-
ление, општа потрошувачка и 
инвестиции 

Статистички ортани 
4 Комплексен годи- Вредност на основните средства Работни органи- Обработка на 

шен извештај на ра- според техничката структура, зации од несто- републичките 
ботните организации средства во изградба; приходи папски дејности сумари 
од нестопански деј- според изворите и расходи спо- и органи на 
ности (КГИ-02) ред намената, материјални тро- управата 

шоци (материјал и услуги) 

Печатење об-
расци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка на по-
датоците 

ОР х х 20.07 412 488 265 

5 Годишен извештај ixaj/u ден доход по дејности и сек- Општини за 
за средствата и тори (општествен, приватен). Број приходите и 
фондовите на оп- на вработени во општествениот расходите на 
пипните (Фин-50) сектор (стопанство, нестопанст- буџетите и фон-

во), лични доходи и средства на довите; дру по-
работните организации (стопан- те податоци ги 
ски, нестопански) приходи и рас- дава РЗС од 
ходи на општествените служби, постојните 
на фондовите и буџетите на оп- служби 
штините 

Статистички органи 
Подготвување Печатење об- ОР х х 15.09 
на податоци за расци ,и ,упат-
публикување ства, собирање, 

контрола и об-
работка 

87 183 106 

б Анкета за семејни-
те буџети на работ-
ничките домаќин-
ства (АПБ) — соби-
рање месечно, обра-
ботка тримесечно 

Приходи по изворите и трошоци Избрани три-
по артиклите — количини и вред- члени и четири-
ности за околу ЗОО артикли и ус- члени работни-
луги на лична потрошувачка чки домаќин-

ства 

Статистички органи 
Печатење днев-
ници, извештаи 
на анкетарите и 
упатства. Соби-
рање на пода-
тоци. Трошоци 
на аикетарите и 
надоместок на 

Подготовка на 
обработката и 
обработка. Дел 
на трошоци по 
единица анкети-
рање 'на ниво 
од 1970 година 

X X 15.03 
15.06 
15.09 
15.12 

2021 1524 507 

домаќинствата 
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7 Анкета за селските 
домаќинства собира-
ње месечно, обрабо-
тка на паричните 
приходи и расходи 
по групите триме-
сечно, комплетна об-
работка годишно 

Податоци за земјишниот посед, 
за демографските карактеристи-
ки на домаќинство, за активноста 
на членовите, за бројот на доби-
токот, за производството на до-
машни ракотвори и градежен ма-
теријал, за потрошокот на човеч-
ка храна, за паричните примања 
и издавања, за вредноста на да-
дените и примените производи 
како и податоци за залихите на 
земјоделски производи и добиток 

Статистички орган 
Избрани селски 
домаќинства . 

Подготовка на 
обработката и 
обработка на 
тримесечниот и 
годишниот прег-
лед за дома-
ќинството. Дел 
на тршоците во 
износот од 1970 
година 

Печатење пра-
вилници и об-
работка на три-
месечните и 
годишните пре-
гледи и упат-
ства. Собирање 
и контрола 
на прашални-
ците. Изработка 
на тримесечни 
и годишни пре-
гледи за дома-
ќинството. Тро-
шоци на анке-
тарите и надо-
месток на дома-
ќинствата 

х х 15.06°) 
15.09«) 
15.12°) 
15.ОЗ7) 
1973 
15.078) 

11 12 

1068 1557 
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8 Општествени смет-
ки на републиките 

Сметка на средствата на сто- Од статистичка-
панските дејности та документа-
Сметка на општествените ција на СЗС и 
средства (распределба на аку- од евиденцијата 
мулацијата) на други уста-
Извршувгње на буџетот нови 
Сметка на нестопанските деј-
ности 
Сметка на средствата на на-
селението 
Сметка на инвестициите 
Сметка на односите со други 
ОПЗ и општествените фондови 
Збирна сметка за формирање 
и распределба на средствата 
на подрачјето на СР, односно 
на општината. Кон секоја 
сметка се додаваат придружни 
аналитички табели 

Статистички органи 
— Пресметка за 

подрачјето на 
републиките 

9 Финансиски сметки 
на републиките за 
1970 година — ек-
спериментално ис-
тражување 

Изработка на методологијата и 
на шема на сметките и нејзина 
верификација врз база на распо-
ложивата документација 

Статистички органи 
на 

") Се однесува на I, II и III квартал 1972 година. 
*) Се однесува на IV квартал 1972 година. 
ѕ) Први резултати од годишната обработка за 1971. 

Службата на Изработка на Изведување 
општественото методологијата експеримен-
КНИГОЕОДСТВО , и на шема на тални пресмет-
банките. и дру- сметките во со- ки 
ги финансиски работка со ре-
институции публичките за-

води 

х х 1970 278 60 

30.12 
1972 

112 187 23 

М 
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10 Експериментални 
интеррегионални та-
бели на меѓусебните 
односи на стопан-
ските дејности во 
1970 година 

Приказ на структурата на произ- Од статистич-
водството и распределбата по ката докумен-
дејности и републики тадија па репу 

бликите и 

Статистички органи 
Изработка на 
методологијата 
во соработка со 

СЗС републичките 
заводи 

Пресметка и об-
работка во со-
работка со СЗС 

- х х 1973 92 155 27 

Статистички органи 
11 Анкета за обврзни- Податоци за обврзникот: живе- Даночни органи Изработка на 

ците на придонесот ал иште, занимање, претпријатие- на општини методологијата, 
од вкупниот приход -установа во која е вработен, ос- Обработка на 
на граѓаните за 1971 тварен чист приход по извори републички 
година сумари 

Сите работи на 
истражување и 
обработка 

х х 25.06 — • ) 

12 Податоци за расчле- Структура, примања (реализаци- Филијала на 
нетиот промет на ја и др.) и издавања (материјални СОК 
жиро-сметка Р-1 трошоци, лични доходи, инвести-
— месечно 05 ции и др.) посебно за работните 
— тримесечно "05.04, организации по областа: 

05.07, 05.10 — општествени организации; 
1971 и 05.01 1972 — органи на управата според 

значењето и основните сметки; 
— работни организации по гран-

ки, групи и групации 

СОК 
Контрола и об- Собирање, под- х х х 11. МЕС. 
работка на су- готовка на об- 20.04 
мари, директне- работката, обра- 20.07 
ни и методо- ботка на пра- 20.10 
лошки работи, шалници, печа- 20.01 
печатење об- тење обрасци, 
расци инструктажа и 

обработка 

344 1453 1937 

СОК 
13 Деловен резултат во Утврдување на доходот, привре- Работните орга- Контрола и об 

текот на годината мена распределба на доходот, за- низации 
(периодична прес- губа, структура на доходот, ис-
м е т а ) 
— полугодишно 

20.07 
— деветмесечно 

20.10 
(Закон за книго-
водството на ра-
ботните органи-
зации — „Сл. 
лист на СФРЈ", 
бр. 48/68 и 56/69) 

платени лични доходи, одбрани 
книговодствени податоци — по 
подгрупи, групи, гранки и обла-
сти 

Собирање под- х х х 25.08 
работеа на су- готовка на об- 25.11 
мари, директив- работката, об-
ни и методо- работна на пра-
лошки работи шалници, 

инструктажа и 
обработка 

790 4418 4016 

•)> Трошоците дополнително ќе се одредат во републиките, покраините и општините. 
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СОК 
14 Биланс на состојба- Позиции на активата и пасивата Работните орга- Контрола и об- Собирање под-

та (завршна сметка со наспоредни податоци од прет- низации работка на су- тотоска на об-
за 1971 година) ходната и текуштата година по мари, директив- р а б о т а т а , об-
— годишно 28.02 синтетичките конта на Основниот ни и методо-
(Закон за книговод- контен план за работните орга- лошки работи 
ството на работните низации 
организации — „Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
48/68 и 56/69) 

раоотка на пра-
ша лници, 
инструктажа и 
обработка 

х х 15.04 620 1441 1832 

СОК 
15 Биланс на успехот Утврдување и распределба на Работните орга- Контрола и сб- Собирање под-

(завршна сметка за доходот, структура на доходот, низации работна на су- готовка на об-
1971 година) добивка-загуба и покривање на мари, директне- работката, об-
годишно 28.02 загубата, посебни податоци за ни и методо- работка на пра-
(Закон за книговод- просечно користените основни и лошки работи шалници, 
ството на работните обртни средства, за просечниот t инструктажа и 
организации — „Сл. број на вработените, за отплатите ' обработка 
лист на СФРЈ", бр. и ануитетите во текуштата го 
48/68 и 56/69) дина итд. 

х х 15.04 629 1214 1598 

16 Пресметка на данокот Податоци за пресметниот и упла- Работните орга-
на промет (ДП) по тен данок на промет — сојузен, низации 
завршната сметка за републички, покраински и оп-
1971 година — годи- штипски — според тарифните 
шио на 28.02 (Пра- броеви на Тарифата на данокот 
вилник за водење на промет 
евиденција за про-
метот и за начинот 
на пресметување и 
плаќање на дано-
кот на промет — 
„Сл. лист на СФРЈ", 
бр. 29/68, 6/69, 15/69, 
21/69, 53/69, 4/70 и 
24/70) 

СОК 
Контрола и об- Собирање под-
работка на су- готовка ?на об-
мари, директив- работката, об-
ни и методо- работка на пра-
лошки работи шалници, 

инструктажа и 
обработка 

х х 15.05 13 47 41 

17 Статистички изве- Судски одлуки, акцептни налози. Филијала на 
штај за појавите на организации што немаат средства СОК 
ликвидност на ра- на жиро-сметките, исплата на 
ботните организа- минималните лични доходи, ор-
ции. образец „Ј1" — ганизации под присилна управа, 
месечно 10. под присилно порамнување и во 

ликвидација 

СОК 
Контрола и об-
работка на су-
мари. директив-
ни и методо-
лошки работи, шалници. печа-
печатење об- тење обрасци, 
расци 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-

инструктажа 
обработка 

и 

х х х 25. МЕС. 35 152 329 
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18 Податоци за работ- Загуба по периодична пресметка Работните ор 
пите организации со и завршна сметка, просечен број ганизации и 
загуба и со санаци- на вработените, исплатени лични ф и л и ј а л и на 
она програма, за ра- доходи, деловен фонд вклучен за СОК 
ботните организации покривање на загубата, в р а ќ а њ е 
под присилна упра- (отплата) на деловниот фонд 
ва, под присилно 
порамнување, во ли-
квидација и под 
стечај. 
Образец .,ГУБ" и 
„ПЛС" — тримесеч-
но: 20.04 

20.07 
20.10 
15.03 
1973 

19 Анкета за појавите Фактурира на реализација , поба- Стопанските 
во врска со ликвид- рувања од купувачи, обврски организации 
носта на работните спрема добавувачи, з алихи на 
организации — Об- суровини, материјали и готови 
разец „ДОП" — го- производи, кредити за обртни 
дишно 25.04 средства, просечен број на врабо-

тените 

Податоци за средствата и рабо- Стопанските 
20 Анкета за средства- тењето на стопанските органи- организации 

та и работењето на зации во врска со спроведување-
стопанските органи- то на стабилизациони мерки 
зации 

21 Истражувања за Податоци за следењето на извр- Работните и 
самоуправните спо- шувањето на самоуправните спо- други органи 
годби и општестве- годби и на општествените дого- зации 
ните договори во вори во врска со распределбата 
распределбата на на доходот и на личните доходи 
доходот и личните 
доходи, тримесечно 
05.04, 05.07, 05.10, 
05.01 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

СОК 
Контрола и об- Собирање под-
работка на су- готовка на об-
мари, директив- работката, об-
ни и методо- работка на пра -
лошки работи, шалници, 
печатење об- инструктажа и 
расци обработка 

х х 20.05 
20.08 
20.11 
15.04 
1973 

13 12 

\ 

СОК 
Контрола и об-
работка на су-
мари, директла -
ни и м°тодо 
лошки работи, 
печатење об-
расци 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, 
инструктажа и 
обработка 

х х 10.05 13 13 

СОК 
Контрола и об- Собирање под- х 
работна на су- готовка на об-
мари, директни- работката, об-
ни и мето до- работка на пра-
лошки работи, шалници, 
печатење об- инструктажа и 
расци обработка 

X X 4 22 3 

СОК 
Контрола и об- Собирање под- х х х 20.04 
работна на су- готовка на обг 20.07 
мари, директне- работката, об- -20.10 
ни и методо- работка на пра- 20.01 
лошки работи, шалници, 
печатење об- инструктажа и 
расци обработка 



22 Истражување за ме- Податоци за меѓусебните плаќа- Филијала на 
ѓусебните плаќања ња помеѓу одделни подрачја СОК 
помеѓу одделни 
подрачја, годишно 

Истражувања од ин-
терес за целата земја 

6 

СОК 
Контрола и об- Собирање под-
работка на су- готовка на са-
мари, директив- работката, об-
ни и мстсдо- работка на пра-
лошки работи, шалници, 
печатење об- инструктажа и 
расци обработка 

8 9 10 11 

- х х 31.05 

12 

18 

13 

23 Општествени сметки 
на Југославија 

24 Периодични опште-
ствени сметки на 
Југославија 

Статистички органи 
1» Биланс на производните деј- Од статистич- Пресметка за — 

ности ката докумен- СФРЈ 
2. Биланс на средствата и потро- тација на СОК, 

шувачката на населението СЗС и други у-
3. Биланс на ^производните станови 

дејности 
4. Биланс на непроизводната 

(лична и општа) потрошувачка 
5. Биланс на инвестиции 
6. Биланс на односите со стран-

ство со придружни аналитич-
ки табели за секој биланс 

Статистички органи 
Приходи и расходи на стопански- Од статистич- Пресметка за — 
те организации на општествено- ката докумен- СФРЈ 
-политичките заедници, на уста- тација на СОК, 
новите на општествените служби СЗС и други у-
и државните органи и установи, станови 
на фондовите на социјалното оси-
гурување, банките, општествени-
те организации и населението 

- - х 31.12 234 — — 

х 15.09 
за I по-
лугоди-
ште 

87 — — 
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25 Финансиски сметки 
на Југославија 

и кредитни Тековни, капитални 
трансакции на: 
1. Стопанските организации на 

општествениот сектор 
2. Федерацијата 
3. Други општествено-политички 

заедници 
4. Установите на општествените 

и државните служби 

Статистички органи 
Од статистич- Пресметка за — 
ката доку мен- СФРЈ 
таци ја на СОК, 
СЗС и други у-
станови 

* - х 31.12 99 — — 

td пз е 

Q 
н ХЈ 

& 
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5. Фондовите на социјалното 
осигурување 

6. Финансиското и кредитното 
работење на банките и на оси-
гурителните организации 

7. Општествените организации 
8. Населението 

26 Биланс на работо-
способното населе-
ние на Југославија 

Статистички органи 
Работоспособното население од Од статистич- Обработка за — 
10—55 години возраст за жени и ката докумсн- СФРЈ 
од 15—60 години за мажи според таци ја и со про-
местото на вработеност и ангажи- цена во струч-
раност: вработени во општестве- ните служби на 
ниот и приватникот сектор по СЗС, како и од 
дејности, ученици и студенти по документаци-
видови училишта, инвалиди од I јата на другите 
и II степен, невработени, на при- установи * 
времена работа во странство 

- - х 31.12 

27 Меѓусебни односи на 
стопанските дејно-
сти на Југославија 
во 1970 година, ос-
новна input-output 
табела 

Комплексен приказ на структу-
рата на производството и распре-
делбата во стопанството на СФРЈ 
по дејности (98 сектори), инвер-
зии матрици на техничките кое-
фициенти со кои се прикажуваат 
директните и индирекните по-
треби на одделни дејности со ре-
проматеријал 

Од статистич-
ката докумен-
тација на СЗ С 
и други уста-
нови 

Статистички органи 
Пресметка и об- — 
работна за 
СФРЈ 

- - х 1973 

Статистички органи 
28 Меѓусебни односи 

на стопанските деј-
ности на Југослави-
ја во 1970 година — 
увоз по дејностите 
на намената и по-
теклото 

Приказ на вкупниот увоз во сто- Од статистич- Пресметка и об-
панството на СФРЈ по дејностите ката доку мен- работна за 
на потеклото и дејностите на ко- тација на СЗС СФРЈ 
нечната намена (29 сектори) како 
и пресметување на соодветна ин-
верзна матрица на техничките 
коефециенти 

- х 1973 165 — — 

Статистички органи 
Продолжение на работите на ме- Од статистич- Пресметка и об- — 
тодол оги јата и на проучувањето ката докумен- работна за 
на практичните проблеми на кон- таци ја на СЗС СФРЈ 

1070 година (подгот- струкцијата на input-output табели и СОК 
вителни пресметки) на капиталните трансакции со 

претходни резултати 

29 Експериментални 
табели на капитал-
ните трансакции во 

- х 1973 62 — — 
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Статистички органи 
30 Аналитичен приказ Приказ на социјалните разлики Од постојната Изработка на — 

на социјалните раз- спрема расположениот доход и статистичка до- приказот со до-
лики к а ј население- други индикатори што можат да кументација на работка и по-
то придонесат за осветлување на СЗС и на други себни обработки 

овие разлики институции на постојната 
граѓа 

х 15.12 20 — 
* 
ел 

f а 
Со 
Ћ 

СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И ЗАНАЕТЧИСТВОТО 
Истражувања од ин-
терес за целата земја 

1 Месечен извештај 
на индустријата 
(Инд-1> 

Производство, реализација и за- Индустриските Печатење на Печатење об-
лихи на производи; потрошок и претпријатија номенклатура и расци, собирање 
залихи на суровини, гориво и и други органи- обработка на и обработка на 
електроенергија, број на врабо- зации што има- републички су- прашалници 
тени работници ат индустриски мари 

погони 

О х х 12. МЕС. 681 2301 1183 

О 
и 

2 Годишен извештај Производство, реализација и за- Индустриските Печатење об-
на индустријата лихи на производи според детал- претпријатија Печатење на расци, собира-
(Инд-21) на номенклатура; податоци за и други органи- номенклатура. ње, контрола и 

смените, за силата на погонските зации што има- Дел на обработ- дел од обработ-
машини, за староста и нивото на ат индустриски ка на прашал- ка на прашал-
автоматизација на орудијата за погони ници, обработка ници 
работа, податоци за кооперација- на републички-
та и за контролата на квалитетот те сумари 
на производите и други дополни-
телни информации 

О х х 10.06 447 424 254 
И 
Н 

И 

§ 

2 

3 Годишен биланс на 
производството и 
потрошувачката на 
електроенергијата 
ѓИнд-4) 

Испораки на електроенергија на Претпријати-
одделни категории потрошувачи јата за произ-
според количината и вредноста и водство, пренос 
потрошок на одделни претприја- и дистрибуција 
ти ја на електроенер-

гијата и прет-
пријатија на 
електромета-
лургијата и 
електрохеми-
јата 

Обработка на 
прашала-.mi* 

Печатење об-
расци, собирање 

х х 25. МЕС. 25 28 21 

W 
•о о 

4 Извештај за новите Производство, вработен персонал, Индустриските Сите фази 
индустриски објекти основни средства и други пода- претпријатија 
(Инд-53) тоци за новите објекти што пуштиле во 

работа нови по-
гони; нови 
претпријатија 

х х 30.04 44 40 15 
О 
•3 



5 Годишен извештај Вработен персонал, податоци за Општествените Обработка на 
на општествените 
занаетчиски органи-
зации (Зан-21) 

производите, градежните раооти занаетчиски 
и услуги; смени и погонски ма- организации 
шини, потрошувачка на електро- и занаетчиски 
енергија и други дополнителни дуќани 
информации 

прашалници 

6 Прогнози на инду-
стриските претпри-
јатија 

Цроизводство, број на вработени-
те, залихи, извоз, инвестиции, 
лични доходи, цени на произво-
дителот, однапред договорени ис-
пораки и др. 

Индустриските 
претпријатија 
и индустриските 
погони на не-
индустриски ор-
ганизации 

Обработка на 
републичките 
сумари 

7 Анкета за про дук- Основни машини и нивно кори- Рудниците Сите фази 
тивноста на трудот стење, потрошени часови работа, 
и за капацитетите вработен персонал, податоци за 
во рудниците за јаг- јамите и површинските копови, 
лен остварено производство во годи-

ната, испораки и др. 

8 Анкета за продук- Податоци по погони: основни ма- Претпријати- Сите фази 
тивност и капаци- шини и нивно користење; врабо- јата и погоните 
тите во металната тен персонал и вредност на оп- на металната и 
индустрија и елек- ремата по фази на производство- електроинду-
троиндустријата то; извршени часови работа на стријата 

вработените; вредност на .основ-
ните средства на производствто 
и др. 

9 Анкета за продук- Податоци по погони: основни ма- Претпријати- Сите фази. 
тивноста на трудот шини и нивно користење; врабо- јата и погоните 
и капацитетите во тен персонал и вредност на оп- на прехранбе-
прехранбената ин- регата по фази на производство- ната индустрија 
дустрија то; извршени часови работа на 

вработените: вредност на основ-
ните средства на производството 
И др. 

6 7 8 9 10 11 12 13 
Q 

Печатење об- О х х 22.09 246 316 316 
расци, собира-
ње, контрола и 
исправање гре-
шки во пра-
шалник 

Печатење об- О х х 10.02 80 177 44 
расци и упат- 10.05 
ства, собирање 01.09 
и обработка на 10.11 
прашалници 

О х х 26.04 47 44 — 

О х х 25.04 49 7 — 

х х 27.12 50 43 — 
со 

<< 

оз 
ѕ 

3 
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10 Анкета за про дук- Податоци по погони: основни ма- Претпријати- Сите фази 
тивноста и капаци- шини и нивно користење; врабо- јата и погоните 
тетите во индустри- тен персонал и вредност на оп- на индустријата 
јата на градежен ремата по фази на производство- на градежен 
материјал то; извршени часови работа на материјал 

вработените; вредност на основ-
ните средства на производството 
и др. 

11 Анкета за продук- Податоци по погони: основни ма- Претпријати- Сите фази 
тивноста и капаци- шини и нивно користење; врабо- јата и погоните 
тетите во индус- тен персонал и вредност на оп- на индустријата 
тријата на хартија ремата по фазите на производ- на хартија 

ството, извршени часови работа на 
вработените, вредност на основ-
ните средства на производство и 
др. 

12 Анкета за про дук- Податоци по погони: основни ма- Претпријати- Сите фази 
тивноста и капаци- шини и нивно користење; врабо- јата и погоните 
тетите во текстил- тен персонал и вредност на оп- на текстилната 
ната индустрија ремата по фазите на производ- индустрија 

ството, извршени часови работа 
на вработените, вредност на ос-
новните средства за производство 
и др. 

13 Анкета за деловно- Предмет на договорот, податоци Индустриските Обработка на 
-техничката сора- за партнерот-содоговорувач, претпријатија сумари 
ботка и за коопера- гранка на дејноста, вредност на 
ци јата на индустри- годишниот промет според дого-
јата со претпријати- ворот, извоз-увоз по основ на ин-
да во земјата и во дустриска кооперација со стран-
странство освен во ство и др. 
СР Словенија 

Истражувања од инте-
рес за федерацијата 

14 Тримесечен извеш- Производство, залихи, продажба, Производите- Сите фази 
тај за производство- увоз и извоз на нафта и на наф- лите на нафта, 
то и продажбата на тени деривати. рафинерије , 
нафта и нафтени Производство, увоз и извоз по продавната 
деривати, за произ- видови гас, потрошувачка по маржа, плина-
водството и потро- главните потрошувачи и дома- рите и желе-
шувачката на гас ќинствата и по видовите на гасот зарниците 

6 7 8 9 10 11 12 13 

х х 20.02 
1973 

49 

х х 26.06 48 

х х 20.12 49 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 30.10 50 

• "УТ - х 30.01 
30.04 
30.07 
30.10 

48 — — 
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15 Годишен извештај 
за капацитетите и 
користењето на еле-
ктронските сметков-
ни машини 

Капацитети и користење на елек-
тронски сметковни машини во 
земјата, како и на други машини 
за автоматска обработка на пода-
тоци 

Работните орга- Печатење обрас-
низации ци и обработка 

на податоци 

- х Кра ј на 
првото 
полу-
годие 
1972 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Годишен извештај 
на општенствените 
земјоделски стопан-
ства (ПО-71) 

ЗЕМЈОДЕЛСКА СТАТИСТИКА 

Вработен персонал, биланс на 
пченицата и пченката, механиза-
ција, капацитети на објектите и 
уредите за преработка, репродук-
циона потрошувачка, интеграција 
и кооперација и др. 

Општествените 
земјоделски 
стопанства 

Обработка 
сумари 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

ОР х х 15.04 633 315 251 

2 Извештај за засеа- Засеани површини под посеви. Општествените 
ните површини во Проширување на земјишниот земјоделски 
есенската сеидба, фонд на општествените стопан- стопанства и 
вкупно и во коопе- ства. Обем на извршените работи други работни 
рација — состојба во кооперација. Снабдување на организации, 
на 15 декември10) кооперантите со репродукционен проценителите 
(ПО-21 а и б) материјал. Потрошувачка на ве- и општините 

штачко ѓубре во активна матери-
ја и залихи на вештачко ѓубре и 
намери за сеидба на пченка на 
општествените стопанства 

Дел од трошо- Печатење об- ОР х х 10.01 256 380 293 
ците на проце- расци, собирање 
нителите и об- и обработка на 
работна на су- прашалници 
мари 

3 Очекувани приноси Површина, очекуван принос по Општествените 
на пченица состојба хектар и прогноза за вкупното земјоделски 
на 10.05 (ПО-22-1 а производство на пченица стопанства, 
и б) проценителите 

и општините 

Дел од трошо-
ците на проце-
нителите и об-
работка на су-
мари 

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

х х 28 05 447 104 84 

4 Извештај за • повр- Засеани "површини под посеви. Општествените 
шините и насадите Категории на користење на зем- земјоделски 
на крајот на пролет- јиште. Овошни стебла и лозови стопанства, 
ната сеидба — сос- пенушки. Проширување на зем- проценителите 
тојба на 31 мај 
(ПО-22 а и б) 

јишниот фонд на општествените и општините 
стопанства. Закуп на земја, по-
трошувачка на вештачко ѓубре 
во активна материја и залихи на 
вештачко ѓубре на општествените 
стопанства. Очекувани приноси 
на пченица и на рано овошје 

Дел од трошо- Печатење об-
ците на проце- расци, собирање 

ОР х х 09.0о 448 688 416 

кителите и 
рашетка на 
мари 

об-
су 

и обработка на 
прашалници 
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22 Прогнози на земјо-
делските стопанства 

Производство, број на вработени- Општествените 
те, залихи, извоз, инвестиции, земјоделски 
лични доходи, цени на произво- стопанства 
дителот, однапред договорени ис-
пораки и др. 

Печатење обрас-
ци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 01.02 
03.05 
01.08 
01.11 

119 47 

Истражувања од инте-
рес за федерацијата 

23 Годишен извештај Лов од риби по видови, годишно Рибарските за- Обработка на 
за ловот од риби на и по квартали; лов од риби по други и прет- сумари. Трошо-
Дунав (ПО-62а) квартали според начинот на ло- пријатија и ци за иетражу-

вење; риболовни алати општинските вање 
собранија 

Печатење об-
расци, собирање 
податоци 
и обработка на 
прашалници 

х х 23.04 63 4 — 

СТАТИСТИКА НА ШУМАРСТВОТО 
Истражувања од инте-
рес за целата земја 

X Годишен извештај Промени во површината на по- Шумарските и Обработка на 
за промени во шум- важни типови шуми, според глав- други органи- сумари 
скиот фонд ните причини на промените: ко- зации и собра-
(Шум-13) лачење, пожар, пошумување нијата на опш-

тините 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 31.03 71 63 21 

2 Годишен извештај Сеча на дрвја според основните Шумарските и Обработка на 
за искористувањето типови на шуми, видовите дрвја други органи- сумари 
на шумите: и извршителите на сечите. Иско- зации и собра-
а) општествени шу- ристување на споредни произ- ни јата на опш-

ми (Шум-21) води тините 
б) шуми во сопстве-

ност (Шум-23) 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 10.04 72 118 43 

3 Месечен извештај за Производство, продажба и зали- Шумарските и Обработка на Печатење об-
производството и хи на шумски сортименти и бру-
продажбата на шум- то исечена дрвна маса во опште-
ски сортименти стесните шуми 
(Шум-22) 

други органи- сумари 
зации што се 
занимаваат со 
производство на 
сортименти 

О х х 25. МЕС. 
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

71 242 200 

4 Полугодишен изве-
штај за подигање и 
одгледување на шу-
ми: 
а) обнова и нега на 

шуми (ГЏум-41) 
б) плантажи на то-

поли (Шум-42) 

Вештачко пошумување. Употре-
бено семе и садници. Нега и ме-
лиорација на шуми. Подигање и 
нега на плантажи на тополи и 
врби 

Шумарските и 
други органи-
зации и собра-
нијата на опш-
тините 

Обработка на Печатење об-
сумари расци, собирање 

и обработка на 
прашалници 

х х 25.03 
25.09 

80 126 48 



17 Квартален извештај Број на заклани грла по видови Сите јавни кла- Обработка на 
за колење добиток и категории, тежина на жив и ници сушари 
на кланици (ПО-52) заклан добиток. Рандман на месо 

18 Годишен извештај Број на заклан добиток по ви-
за закланиот доби- дови 
ток на приватни ме-
сарници (ПО-52-1) 

Сите приватни 
месарници, ин-
спекциски, ве-
теринарни слу-
жби на општини 
и на ветерина-
ни станици 

Обработка на 
сумари 

19 Годишен извештај Ветеринарен персонал и ветери- Републичките Обработка на 
на ветеринарната нарни објекти управи за сумари 
служба (Вет-1) ветеринарство 

20 Годишен извештај 
на рибарски прет-
пријатија и задруги 
на море (ПО-61-1 а 
и б) 

Вработен персонал, рибари, плов-
ни средства и опрема. За бродови 
над 10 ВРТ: земја на родно при-
станиште, капацитет на бродот, 
година на градбата, материјал, 
сила на моторот, просечна брзина 
на пловење, вид на погонско го-
риво, вид на рибарската опрема, 
капацитет за сместување на риба. 
За бродови под 10 ВРТ: вид на 
бродот, карактеристики на брод-
скиот труп (должина на ВРТ), 
погон, вид рибарска опрема и 
други уреди на бродот 

Рибарските 
претпријатија 
и задруги и 
општинските 
собранија 

'Обработка 
сумари 

на 

21 Годишен извештај Вработен персонал. Краповски и Рибарските Обработка на 
за слатководното пастрмски рибници. Производство претпријатија, сумари 
рибарство (ПО-62) на конзумни риби и млади и ра- задруги и уста-

спределба. Потрошете на храна и нови што се 
ѓубриња. Лов од риби, распредел- занимаваат со 
ба и преработка на лозот од риби ловење и со 

преработка на 
риби и општин-
ските собранија 

8 9 10 11 12 13 

Печатење об- О х х 20 05 77 325 65 
ра сци, собирање 22.08 
и обработка на 20.11 
прашалници 20.02 

Печатење об- О х х 28.02 бб 54 30 
расци. собирање 
и обработка на 
-^ а :чалници 

Преземање на - х х 05 05 52 22 
податоци 

Печатење об- О х х 15.03 58 50 75 
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

Печатење об- О х х 23 04 60 64 130 
расци, собиоање 
и обработка на 
прашал ници 
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11 Годишен извештај Вработен персонал. Одбрана од Водостапан- Обработеа на 
за хидротехничките поплава. Поплавени површини и ските оргациза- сумари 
мелиорации и водо- објекти. Регулација на реки, од- ции и опште-
стопанските објекти воднување ствените земјо-
(ПО-41) дел ски стопан-

ства 

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

х х 24.04 63 47 20 

12 Извештај за навод-
нување (ПО-42) 

Објекти и уреди за наводнување. Водостапан- Обработка на 
Начин за земање вода. Наводну- ските организа- сумари 
вени површини. Остварени при- ции и опште-
носи на наводнуваните површини ствените земје-
на земјоделските стопанства делени стопан-

ства 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 24.04 62 48 23 

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

Бројна состојба и обрт (биланс) 
на говеда, свињи и овци. Број на 
коњи, живина и кошници пчели, 
потрошувачка на вештачко ѓубре 

Избрани инди- Дел од трошо-
видуални сто- ците. 
панства Обработка на 

сумари 

Печатење об-
расци и упат-
ства, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 20.02 1037 909 190 

14 Годишен извештај 
за сточарството за 
општествени земјо-
делски стопанства 
(ПО-51-2а) 

Број на добиток по категории, на Општествените 
живина и кошници пчели. Би- земјоделски 
лане (обрт) на добиток, добиточно стопанства, 
производство и потрошок на до- гоилиштата на 
биточна храна, концентрирани трговски и ин-
сточни хранила, крмни смеси и дустриски прет-
други пријатија и 

кланици 

Обработка 
сумари 

Обработка на 
обрасци, соби-
рање и обработ-
ка на прашал-
ници 

х х 20.02 60 151 151 

15 Квартален извештај Број на свињи и обрт (биланс) по Општествените Обработка на Печатење об-
на општествените категории ,и намена на одгледу- земјоделски 
земјоделски стопан- вањето. Број на добиток ставен стопанства, 
ства за производ- на гоење и испорака на гоени гоилиштата на 
ството на свињи и грла. Прогнози за испорака за трговските и ни-
за организираното наредниот квартал дустриските 

претпријатија и 
кланици 

гоење добиток 
(ПО-54) 

сумари расни, собирање 
и обработка на 
гграшалници 

О х х 09 05 
09 08 
09.11 
08.02 

181 200 162 

16 Квартална анкета за Број на свињи по старосни кате- Избрани инди- Дел- од трошо- Печатење об-
производството на горни и намена. Орбт (биланс) во видуални сто- ците. Обработка расци, собира-
свињи на индивиду- текот на кварталом Намери за панства на сумари ње, подготовка 
алии земјоделски сеидба на пченица и пченка и обработка на 
стопанства (ПО-56-2) ч прашалници 

27.05 
26.08 
27.11 
13.03 

618 269 100 
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5 Извештај за повр- Засеани површини под посеви во Општествените Обработка на Печатење об- ОР х х 23.07 
шините и насадите 
на крајот на пролет-
ната сеидба во ко-
о п е р а ц и ј а — сос-
тојба на 31 мај 
(ПО-22 ц) 

кооперација. Обем на извршените 
работи во кооперација. Снабду-
вање па кооперантите со репро-
дукционен матори] ал 

земјоделски 
стопанства и 
други оаботни 
организации 

сумари расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

65 113 33 

6 Извештај за очеку- Очекувани припоен иа пченица Општествените Дел од трошо- Печатење об- ОР х х ОЗ 07 
ваните приноси на и други стрпи жита и рано овош- земјоделски 
рани посеви и овош- je. Состојба на пченката стопанства, 
је — состојба на проценителите 
20 јуни (ПО-31 а и и општините 
б У°) 

цит е на проце- расци, сооира-
нителите и об- ње, обработка 
раоотка на су-
мари 

на прашалници 

214 137 58 

7 Извештај за оства- Остварени приноси на пченица и Општествените 
роните припоен на други стрип жита и рано овошје земјоделски 
рани посеви и рано Очекувани приноси на поважни стопанства и 

Дел од трошо-
ците на ијоцо -
ши елите и от-

печатен^ об-
расци, собира-
ње, обработка 

овошје 
на 15 август10) (ПО-
-32 а и б) 

Производство на семенска пче- ции. процените- Атари 
ница. Остварени припоен во коо- лите и општи -
перација. Намера за сеидба на ките 
пченица на општествените сто-
панства 

ОР х х 05 09 

состојоа доцни посеви, овошје и грозје други организа- раоотка на су- на прашалници 

525 334 140 

8 Извештај за очеку- Очекувани приноси на поважни Општествените Дел од трошо- Печатење об- ОР х х 23.09 
ваните приноси на 
доцни посеви, овош-
ја и лозја — состој-
ба на 5 септември10) 
(ПО-33-1 а и б) 

доцни посеви и овошје и лозја земјоделски 
стопанства, 
проценителите 
и општините 

циге на проце- расци. собира-
ните л ите и оо-
работиа на су-
мари 

ње, обработка 
на прашалиици 

312 152 48 

9 Извештај за оства- Остварени приноси на доцни по- Општествените 
рените приноси на севи, доцно овошје и лозја. До- земјоделски 
доцни посеви, овош-
ја и лозја — состој-
ба на 10 ноември10) 
(ПО-33 а и б) 

машна преработка на овошје и стопанства и 
грозје Производство на репро- други органи-
дукционен материјал. Остварени запии, процени-
приноеи на доцни посеви во коо- телите и опш-
перација тините 

Дел од трошо-
ците на проце-
нителите и об-
работка на су-
мари 

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

ОР х х 26.11 800 525 219 

10 Извештај за оства- Остварени приноси на јужно Општествените Дел од трошо- Печатење об-
рените приноси на овошје. Домашна преработка на земјоделски 
јужно овошје — сос- маслинки и смокви стопанства, 
тојба на 15 јануари проценителите 
(ПО-34 а и б) и општините 

10) Рокот на снимањето зависи од временските прилики. 

ците на пропе- расци, собира-
нителите и об- ње, обработка 
работна на су на прашалници 
мари 

х х 10.02 153 21 16 
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Годишен извештај 
за штетите 
мите: 
а) општествени шу-

ми (Шум-57) 
б) шуми во сопстве-

ност (Шум-52) 

Оштетена дрвна маса во опште- Шумарските и Обработка на 
во шу- ствените шуми и износ на ште- други органи-

тата од човек, инсекти, растител- зации и собра-
ни болести и пожари. Штети од низата на опш-
пожари во шумите во сопственост тинице 

сумари 
Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

О х х 20.03 64 42 25 

6 Годишен извештај 
за ловното стопан-
ство (Лов-11) 

Бројна состојба и отстрел на ди- Ловечките и Обработка на 
веч. Ловечки згради и објекти. шумарските ор- сумари 
Површина на ловиштата и ловци ганизации 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 10.09 61 57 28 

7 Годишен извештај 
за заштита на зем-
зиштето од ерозија 
(Ер-11) 

Површини на еродирано земји- Секциите за за- Обработка на 
ште и порои Техничко-биолошки штита на зем- сумари 
работи Јиштето од еро-

зија 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 31.05 49 24 11 

8 Извештај на шумар-
ската организација 
за средствата — 
двегодишен 
(Шум-С1) 

Градежни објекти во шумарство-
то според намената на употреба-
та. Сообраќајни и транспортни 
објекти, превозни средства pi ме-
ханизација на шумските органи-
зации 

Шумските и Обработка на 
други стопански сумари 
организации 

Печатење об-
расци, собирање 
прашалници и 
обработка на^ 
податоците 

х х 15.04 81 46 13 

ГРАДЕЖНО-КОМУНАЛНА СТАТИСТИКА 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Месечен извештај за 
дејноста на градеж-
ните претпријатија и 
режиски групи 
(Граѓ. 21) 

Број на работници на градење, Градежните 
извршени часови-работници, в- претпријатија 
купна вредност на извршените и и режиски 
договорените работи, вредност на групи 
извршените, и договорените ра-
боти на станбени згради и про-
блематика на претпријатијата 

Статистички органи 
Обработка еа Печатење об-
сумари расци, собирање 

и обработка на 
прашалници 

О11) х х 31. МЕС. 67 552 290 

п ) Извешта ј за претпријатието во целост, кај општината во која е седиштето на претпријатието. 



2 8 9 42 11 12 13 

Статистички органи 
2 Годишен извештај Локација и големина на објектот, а) Градежните 

за градежен објект вредност на извршените работи, претпријатија 
(Граѓ. 11) квалитет на зграда, број и повр- и режиски 
а) за изведувачите шина на становите во изградба групи б) општи-

од општествениот и на завршените станови, вид на пите 
сектор станот за завршените станови, по-

б) за изградба во датоци за инвеститорот и др. 
режија на при-

ватни лица 

3 Годишен извештај Предност и количина на потро- Градежните 
за потрошувачката шенлот градежен и погонски ма- претпријатија 

тери]ал, количини на залихите и поголеми 
— по видовите материјали режиски групи 

на градежен мате-
ријал (Граѓ. 13) 

4 Годишен извештај 
за дејноста на прет-
пријатијата за сто-
панисување со стан-
бени згради 
(Граѓ. 15) 

Натурални податоци за големи- Станбените 
ната на фондот на згради и ста- претпријатија 
нови, приходи на претпријатија, и единици за 
распределба на станарината, одр- стопанисување 
жување на згради, сервиси и по-
гони на станбените претпријатија 
и други информации 

5 Тримесечен извеш- Вредност на извршените работи Градежните 
та ј за градежната по видови градба и со поделба на претпријатија 
дејност и станбена- стопански и нестопански објекти и режиски 
та изградба од оп- и станбени згради. Број и повр- групи 
штествениот сектор шина на завршените станови, на 
по општини становите во изградба и на ста-
(Граѓ. 31) новите за пазар. Потрошувачка 

на поважни материјали -

б Тримесечен извеш- Вредност на договорените и из- Претпријати-
та ј за работите во вршените проектантски услуги, јата што изве-
странство (Граѓ. 33) Вредност на договорените и из- дуваат работи 

вршените работи по видови на во странство 
градбата. Вработени работници и 
нивните часови. Квалификациона 
структура на работниците. Сите 
податоци се собираат според зем-
јите во кои се изведуваат рабо-
тите 

Обработка на 
прашал ници 

Печатење об-
расци, собира-
ње, ревизија и 
шифрирање на 
прашалпици 

Статистички органи 
Обработка на 
сум а ри 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
сумари 

Статистички органи 
Обработка на 
сумари 

П13) х х 15.05 
О12) 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка па 
прашалницп 

О11) х х 23.05 

О х х 3Q.05 
расци, сооирање 
и обработка на 
прашалници 

Статистички органи 
Обработка на Печатење Об-
сумари расци, собирање 

и обработка на 
прашалници 

П 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х X 14 02 
14 05 
14.08 
14.11 

х х 28 03 
28 05 
28 08 
28.11 

276 1286 241 

27 174 76 

58 184 81 

21 221 103 

21 50 29 

»*) Образец само за приватната изградба. 
**) Резултати од обработката и за поважните градови. 
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7 Полугодишен изве- Продаваш цена за 1 гп2 станбена Градежните 
штај за продавната површина на завршени станови, претпријатија 
цена на станови квалитет на згради, квалитет на 
(Граѓ. 41) стан и ел. 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О13) х х 01.03 84 62 
прашалници расци, сооира-

ње, ревизии на 
пр аш алинци 

10.09 
19 

8 Прогноза на граде-
жните претпријати-
ја (Граѓ. 32) 

Податоци за производството со Градежните 
посебен осврт врз станбената из- претпријатија 
градба, податоци за договарањето и режиски 
работи за вработеноста, за лич- групи 
ките доходи, за цените »а ура* 
дежните услуги и ед. 

Статистички органи 
Обработка на 
сумари 

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

О х х 10 02 
10.05 
01.09 
10.11 

53 93 38 

9 Годишен извештај Локација на зградата, квалитет 
за урната зграда и на зградата, причина за уривање, 
станови број и површина на становите 

според видот, квалитетот на ста-
новите и др. 

Општините, 
дирекциите 
Уредување 
земјиштето 
градење во 
Словенија 
други извори 

за 
на 
за 

СР 
од 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
сумари расци и упат-

ства, собирање, 
ревизија и об-
работка 

х х х Јун 35 199 54 

10 Извештај за меха- Број на градежни машини и во- Градежните 
низацијата и возни- зила според видовите, капацитет, претпријатија 
от парк во градеж- искористување на капацитетот, си- и режиски 
ништвото за 1971 го- ла на моторите. Исти. податоци и групи 
дина (тригодишно) за енергетските манити и мотори 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
сумаРИ расци, собирање 

и обработка 

- х х 15.07 36 133 59 

С В Р 
11 Статистика на по- Број пожари според видот на об- Општинските Печатење обрас- Собирање и О х х 15 08 58 28 54 

жарите (ПЕ-1) јектот, причините, височината на органи на виа- ци, обработка контрола на полугод. 
материјалната штета. Број на за- трептите ра- на прашалници, прашалници 01.03 
гинати и п о в р е д е а лица боти изработка на год. 

судари 
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СТАТИСТИКА НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ 
Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Месечен извештај на 
Заедницата на Југо-
словенските желез-
ници (СЖ/М-11) 

Статистички органи 
Превоз на стоки во внатрешниот Претпријати-
и меѓународниот сообраќај спо- јата на Југо-
ред видот на стоките Превоз на словенските 
патници. Вработен персонал железници 

Печатење обрас-
ци, обработка на 
сумари; З Ј Ж : 
собирање и об-
работка на пра-
ш а л н и к ! 

х 28. МЕС. 10 11 — 

2 Тримесечен извеш-
та ј на Заедницата 
на Југословенските 
железници 
(СЖ/Т-11) 

Приходи и девизно работење Претпријати-
јата на Југо-
словенските 
железници 

Статистички органи 
Печатење обрас-
ци, обработка на 
су ма ри; З Ј Ж 
собирање и об-
работка на пра-
шалници 

х х 20.03 
10.05 
10.08 
10.11 

28 — 

Годишен извештај 
на Заедницата на 
Југословенските же-
лезници (СЖ/Г-11) 

Должина на пруга според видот 
на колосеците. Ж Т П и СР. Превоз-
ни средства. Превоз па патници 
и стоки во внатрешниот и меѓу-
народниот превоз. Превоз на сто-
ки со контенери. Работа и иско-
ристување на превозните средства, 
потрошок на гориво, вработен 
персонал, приходи и несреќи 

Статистички органи 
Претпријати-
јата на Југо-
словенските 
железници 

Печатење обрас-
ци. обработка на 
су ма ри; З Ј Ж : 
собирање и об-
работка на пра-
шал ници 

- х 30.04 6 — 

Статистички органи 
4 Годишен извештај Отпатувани патници, натовар и Претпријати- Обработка на 

на Ж Т П за проме- истовар на стоки во сите станици јата на Југо- прашалници 
тот на патници и Натовар и истовар според видот словенските 
стоки по станици на стоките во 65 градови железници 
(СЖ/Г-12) 

Печатење об-
расци, собирање 
прашал ници 

х х 09 05 
30.07 

6 — 

5 Месечен извештај Превоз на патници и стоки во Поморските 
на поморско бродар- внатрешниот и меѓународниот бродарски 
еко претпријатие сообраќај (тони, тонски МИЛЈИ , претпријатија 
(СП/М-11) патници и патнички МИЛЈИ) 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О х х 28. МЕС. 8 45 4 
прашалници и расци, собирање 
сумари и обработка на 

прашалници 



Статистички органи 
6 Тримесечни извеш- Приходи, девизно работење. Со Поморските Обработка на Печатење об-

тај на поморско бро- извештајот за IV квартал се со- бродарски прашалници и расци, собирање 
дарското претприја- бираат и податоци за средствата, претпријатија сумари и обработка на 
тие (СП/Т-11) за искористувањето, за превозот прашалници 

според пазарите за потрошокот 
на гориво и за сообраќајните нез-
годи, за персоналот според школ-
к и т е квалификации и за броде- > 
вите под наем, за превозот на 
стоки со контенери. 

7 Месечен извештај за Промет на патници; натовар и Лучките 
прометот во луките истрвар на стоки според видот и танин 
(СП/М-31) знамето на превозниците. Соо-

браќај на бродови вкупно и по-
себно за 5 големи луки. Промет 
на траекти. 

Статистички органи 
капе- Обработка на Печатење об-

сумари расци, собирање 
и обработка на 
прашалници, 
сумари 

8 Годишен извештај Сообраќај на бродови според зем- Лучките 
за прометот во лу- јите и знамињата. Промет на сто- тани 
ките (СП/Г-31) . ки по земјите, знамињата на пре-

возниците и видот. Промет на 
патници по земјите и знамето на 
превозниците. Регистрирана тр-
говска морнарица 

Статистички органи 
капе- Обработка на Печатење об-

сумари расци, собирање 
и обработка на 
прашалници, 
сумари 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-

расци, собирање 
и обработка на 
правилници, 
сумари 

9 Тримесечен извеш- Приходи, девизно работење и Речни бродар-
тај на речно бродар- вработен персонал. Со извешта- ски претприја- сумари 
еко претпријатие јот за IV квартал се собираат и тија 
(СР/Т-11) податоци за година за средства-

та, за искористувањето, за потро-
шокот на гориво и за несреќите, 
и за вработениот персонал според 
школските квалификации, за пре-
возот на стоки со контенери 

Статистички органи 
10 Месечен извештај за Промет на стоки и патници во Речни бродар- Печатење обрас- — 

прометот во речните домашните пристаништа според ски претприја- ци, собирање и 
пристаништа знамето на превозниците. Превоз тија и капета- обработка на 
(СР/М-21) на домашната флота во стран- иии на речни правилници 

ство по категориите на превозот пристаништа за 
— извоз, увоз, транзит екстерен приватници и 
и превоз па стоки со контенери. други претпри-

јатија 
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11 Месечен извештај Авис-километри, превоз на пат- Претпријати-
Статистички органи 

Обработка на 
на претпријатија 
за воздушен сообра-
ќ а ј (СВ/М-11) 

ници, стоки и пошта во виа греш- Јата 
ниот и меѓународниот сообраќај, шен 
Броз на летовите, часовите на ле-
тење, потрошок на гориво и вра-
ботен персонал 

за возду- прашалници 
сообраќа] сумари 

Печатење об-
и расни, собирање 

и обработка на 
прашалници 

О х х 28 МЕС. 7 45 8 

Статистички органи 
12 Тримесечен извеш- Приходи и девизно работење. Со Претпријати- Обработка на Печатење об-

тај на претпријати- извештајот за IV квартал се со- јата за возду- лрашалници и расци, собирање 
бираат и податоци за година за шен сообраќај сумари 
средствата, за искористувањето, 
за набавката и за потпошокот на 
погонско гориво 

јата за воздушен со-
о б р а ќ а ј (СВ/Т-11) 

и обработка на 
прашалници 

х х 20.03 
15.05 
15.08 
15 11 

6 22 6 

Статистички органи 
13 Годишен извештај Број на авиони, летови и работа Претпријати- Обработка на Печатење об- О х х 20.03 5 7 — 

за работата на сто- на земјоделски и други површи- јата и погоните прашалници и расни, собирање 
ланската авијација на, приходи и вработен персонал на стопанската сумари и обработка на 
(СВ/Г-12) авијација прашалници 

Статистички органи 
14 Месечен извештај за Промет на домашните и странски Аеродромски- Обработка на Печатење об- О х х 15 МЕС. 13 23 

прометот на аеро- авиони, патници, стоки и пошта, те претпријати- прашалници и расци, собирање 
дромите (СВ/М-21) вработен персонал ја и други ор- сумари и обработка на 

ганизации што прашалници 
експлоатираат 
аеродроми 

15 Годишен извештај Податоци за средствата, за про-
на претпријатијата метот, за приходите и за девиз-
за аеродромски ус- ното работење, за прометот на 
услуги (СВ/Г-21) домашните и странски компании 

Аеродромските 
претпријатија 
и други органи-
зации што екс-
плоатираат 
аеродроми 

Статистички органи 
Печатење обрас- — 
ци. Обработка 
на прашалници 

О х х 30.03 20 



6 

16 Месечен извештај Број на возила, поминати кило- Авто-сообра-
на авто-сообраќај- метри, превоз на патници и стоки ќајните прет- сумари 
ните претпријатија по видови и категории на пре- пријатија и по-
(СА/М-11) возот (внатрешен превоз, • извоз, гони 

увоз, транзит), вработен персо-
нал 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-

расци. Собира-
ње прашалници 
и обработка 

17 Тримесечен извеш-
тај на авто-сообра-
ќајните претприја-
тија (СА/Т-11) 

Приходи, девизно работење. Со Авто-сообра-
извештајот за IV квартал на до- ќајните прет-
датен образец се собираат пода- пријатија и по-
тоци за година за средствата, за гони 
за искористувањето, за потрошо-
кот на погонско гориво, за вра-
ботениот пресонал со висока, 
виша и средна стручна подготов-
ка, превоз на стоки со контенери 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
сумари расци. Собира-

ње прашалници 
и обработка 

СВР 
18 Статистика на сооб- Број на сообраќајни незгоди на Општински ор- Обработка на Собирање и 

раќајни незгоди друмовите според видот, после- тан на внатреш- прашалници, из- контрола на 
(СН-1) диците, причините, околностите ните работи работеа на су- прашалници 

и учесниците (возила, возачи, пе- мари и печате-
шаци и патници) ње на обрасци 

19 Годишен извештај Број на регистрирани моторни Општински ор-
за регистрираните возила според видот, секторот на ган на внатреш-
друмски и моторни сопственост — по општини ните работи из-
возила (МВ-1) длежен за ре-

1 гистрација 

СВР 
Изработка на Печатење об-
сумари расци, собирање 

и обработка на 
извештаите 

20 Годишен извештај 
на претпријатијата 
за патишта 
(СА/Г-41) 

Должина на патната мрежа спо-
ред категоријата и видот на ко-
ловозот. Б Р О Ј И должина на мо-
стовите. Инвентарска состојба на 
средствата. Вредност на изврше-
ни работи на новоградба, на ре-
конструкција, на одржување и 
приходи, вработен персонал и ра-
ботен фонд 

Претпријати-
јата за патишта 
за мрежа од I, 
II и III ред, а 
за патишта од 
IV ред собрани-
јата на општи-
ните 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
прашалници и расци. Собира-
сумари ње и обработка 

на прашалници 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

21 Годишен извештај Превозни средства, работа и ис- Стопанските 
за авто-сообраќајот користупање на превозните сред- други организа- сумари 
за сопствени потре- ства. Превоз на патници и стоки ции по избор во 
би (СА/Т-21) РЗС 

Статистички органи 
и Обработка на Печатење об-

расци. Собира-
ње, обработка 
на прашалници 

х х 20 03 234 31 

Статистички органи 
22 Годишен извештај Број на возила според видовите, Градските со- Обработка на Печатење об-

на градско сообра- поминати километри, превезени обраќајни прет- прашалници и расци. Собира-
ќајно претпријатие патници, приходи и вработен пријатија и по- сумари ње и обработка 
(СГ/Г-11) персонал, искористување на пре- гони на прашалници 

возните средства, потрошок на 
погонско гориво и несреќи 

х х 20.03 78 13 

23 Тримесечен извеш- ^ м а н и п у л и р а н и стоки во тони Претпријати-
тај на претпријатија според видот на манипулацијата јата за услуги 
за услуги во луките и пакувањето. Приходи и девиз- во луките 
(ПРЈ1/Т-11) но работење и вработен персонал. 

Со извештајот за IV квартал се 
собираат податоци за година за 
средствата, за искористувањето и 
за погонското гориво 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-на 
прашалници 
сумари 

расци. Собира-
ње и обработка 
на прашалници 

х х 20.03 
20 05 
20 08 
20.11 

15 26 

24 Тримесечен извеш-
та ј на претпријати-
јата за услуги во 
пристаништата 
и другите места 
(ПРП/Т-11) 

Изманипулпрани стоки во тони Претпријати-
според видот на манипулацијата јата и погоните 
и пакувањето. Приходи и девиз- за услуги во 
но работење и вработен персонал, пристаништата 
Со извештајот за IV квартал се и другите места 
собираат податоци за година за 
средствата, за искористување и за 
погонското гориво 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
прашалници 
сумари 

и расци. Собира-
ње и обработка 
на прашалници 

х х 20 03 
20 «15 
2А 08 
20.11 

45 

25 Месечен извештај за 
ПТТ промет на За-
едницата на ЈПТТ 
(ПТТ/М-11) 

Поштенско-телеграфски и теле-
фонски промет во внатрешниот и 
меѓународниот сообраќај, приходи 
и вработен' персонал 

Претпријати-
јата на Заедни-
ците на ЈПТТ 

Статистички органи 
Печатење обрас- — 
ци, обработка на 
сумари, З ЈПТТ: 
собирање и об-
работка на пра-
ш а л н и к 

- х х 28 МЕС. 16 



7 8 9 10 11 12 13 

Статистички органи 
26 Годишен извештај ПТТ промет по републики, вид Претпријатијата Печатење обрас-

на Заедницата на услуги, ПТТ промет со странство, на Заедницата ци, обработка на 
ЈПТТ (ПТТ/Г-11) приходи, девизно работење на ЈПТТ сумари. ЗЈПТТ: 

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

х х 15.05 6 в 

27 Годишен извештај Средства, работа и вработен пер-
на извршните еди- сонал, по извршни единици — 
ници на ЈПТТ пошти поединечно 
(ПТТ/Г-18) 

Статистички органи 
Претпријатијата Печатење обрас- — 
на Заедницата ци, обработка на 
на ЈПТТ прашалници и 

сумари. ЗЈПТТ: 
собирање на 
прашалници 

Р х х 25.04 10 5 — 

28 Попис на патни мо- Вид на возилата, сектор на соп- Сопственици на 
торни возила ственост, дејност, марка, позна- возила преку 
(РМВ-2) чајни типови, кубатура на мото- регистрацио-
но СР Словенија по- рот, КС, носивост, број на места, ните центри на 
датоци од региста- број на погонски и други тркала, СВР 
рот на моторните во- димензии на гумите и поминати 
зила. км, во изминатата година 

СВР 
Печатење об-
расци, собирање 
и контрола на 
прашалниците 

х х 30.05 
1973 

151 1534 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија. 
Обработка на 
сумари. 

Шифрирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
прашалници 
според единст-
вена договорена 
програма. 

Статистички органи 
29 Годишен извештај Должина на мрежата, димензии, Претпријати- Обработка на 

за нафтоводи и га,- проток на нафта, гас јата за експлоа- сума ри 
соводи освен во СР таци ја на по-
с л овени ја стројките 

Печатење об-
расци и обра-
ботка на изве-
штаите на прет-
пријатијата 

х х 20.03 26 
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Истражувања од инте-
рес за федерацијата 

30 Влез-излез на друм- Број на возила и патници според Царинарни-
ц и моторни возила земјата на регистрацијата на во- ците 
во и од СФРЈ зилото, товарен автосообраќај со 
(СА/М-31) странство (излез, влез и транзит) 

Статистички органи 
Собирање и об- Печатење об-
работка на пра- расци, само СР 
шалници Словенија врши 

обработка на 
прашалници 

Р х х 25. МЕС. 42 40 — 

31 Малограничен про- Број на возила и патници по зем- Царинарни-
мет на друмски јата на регистрацијата на возило- ците 

моторни возила то (влез и излез) товарен абто-
(СА/М-32) сообраќај со странство (влез и из-

лез) 

Статистички органи 
Собирање и об-
работка на пра-
шалници 

Печатење об-
расци, само СР 
Словенија врши 
обработка на 
гграшалници 

Р х х 25. МЕС. 22 — 

32 Цени на превозот на 
стоки во сообраќајот 
— полугодишно 

Цени на превозните услуги на оп- Транспортните 
ред ел ени релации спрема утврде- претпријатија 
ната номенклатура 

Статистички органи 
Печатење обрас- — 
ци. Собирање и 
обработка на 
црашалници 

- - х 15.02 
15.09 

13 — —* 

Статистички органи 
33 Цени на ПТТ-услу- Цени на ПТТ-услуги според но- Заедницата на Печатење обрас- — 

ги — годишно менклатурата и определените рас- ЈПТТ со прет- ци, обработка на 
тој ани ја во внатрешниот и ме- пријати јата на прашалници. 
ѓународниот сообраќај ПТТ ЗЈПТТ: собира-

ње и обработка 
на прашалници 

- - х 15.03 12 — 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

СТАТИСТИКА НА НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА 

1 Надворешнотрговски Царинарница, стопанска органи- Стопанска ор- Сите фази на 
промет извоз-увоз зација, странска фирма, земја на ганизација истражувања 

потеклото, намени, плаќања, на- (шпедитер) пре-
плату основ на финансирањето, ку царинарница 
валута, вид на стоки, количина, 
вредност на стоките, износ на ца-
рината, износ на данокот, корис-
ник на стоките (увоз), република 
во која се произведени стоките 
(извоз), режим на увозот и изво-
зот 

- X х 12. МЕС. 3532 142 86 
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СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА 
Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Месечен извештај Промет и залихи на стоки во тр- Одбрани тргов- Обработка на "Печатење об- - х х 18. МЕС. 49 306 249 
на трговијата на ма-
ло и големо (Трг-14) 

говијата на мало и на големо за ски и други ор- сумари 
претходниот и извештајниот ме- ганизации што 
сец. Прогноза на прометот на сто- вршат промет на 
ки на мало за следните три месе- мало и големо 
ци а за трговијата на големо за 
следниот месец. Прогноза на за -
лихите на стоки на мало и големо 
за следниот месец. Оцена на тен-
денцијата на движењето на про-
метот и залихата на мало за 14 
артикли 

расци, собира-
ње, обработка 
на прашалници 

2 Тримесечен извеш- Промет на стоки, залихи и врабо- Трговските и Обработка на Печатење об- ОР14) х х 10.05 
Taj на трговијата 
(Трг-15) 

тен персонал за трговијата на ма- други организа- сумари 
ло и за трговијата на големо по ции што вршат 
трговски струки. Промет на мало продажба на 
според начинот на плаќањето, стоки на мало 
промет на големо според видовите и големо 
на купувачите 

расци. Собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници 

90 Ш 447 
10.08 
10.11 
10.02 

Годишен извештај 
на трговијата на ма-
ло според артиклите 
(Трг-12) 

Промет и залихи на стоки во тр- Трговските и 
говиЈата на мало во количина и други организа-
вредност по артикли и групи (285 ции што вршат 
артикли и групи) продажба на 

стоки на мало, 
како и приват-
ните месарски 
и пекарски ду-
ќани 

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци. Собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници 

х х 30.04 57 513 173 

Годишен извештај 
на трговијата на го-
лемо според артик-
лите (Трг-22) 

Промет и залихи на стоки во тр-
говијата на големо во количина 
и вредност по артикли и групи 
(305 артикли и групи) и тоа вку-
пен промет и од тоа продажба на 
потрошувачите од нестопански 
дејности 

Трговски орга-
низации, скла-
дови на произ-
водни претпри-
јатија. земјо-
делски задруги 
и други работни 
организации 
што вршат про-
дажба на стоки 
на големо 

Обработка на Печатење об-
сумари ра сци. Собира-

ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници 

О х х 30.04 57 272 130 

14) Резултати од обработката за поголемите градови. 
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5 Месечен извештај за Продажба и цени за земјоделски Градски пазари- Обработка на 
прометот на „селски производи на пазарот од страна шии управи сумари 
пазар (Трг-13) на индивидуални производители. 

Продажба во количина за околу 
60 артикли 

Печатење об-
расци. Собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
праша лн иии 

х х 05.03 49 199 126 

6 Месечен извештај за Откуп односно продажба на зем-
откуп на земјодел-
ски производи 
(Трг-31, 33) 

јоделски прризводи во количина 
Земјоделски за- Обработка на 
други, откупни сумари 

и вредност по артикли и групи претпријатија, 
(до 80 артикли и групи) земјоделски сто-

панства и ком-
бинати, индус-
триски и тргов-
с к и о н претпри-
јатија 

Печатење об-
расци. Собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници 

О 
или р 

х х 35 дена 
за из-
мина-
тиот 
месец 

465 1201 438 

Истражувања од инте-
рес за федерацијата 

7 Извештај за домаш-
ните саеми (Трг-23) 

Датум на одржувањето на саемот, 
значење на саемот, површина на 
изложбениот простор и број на 
излагачите на саемот со поделба 
на домашни и странски 

Организатори 
на саемот 

Собирање, обра-
ботка, печатење 
обрасци 

х х 30 дена 
по завр-
шува-
ње на 
саемот 

33 3 — 

СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 
Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Тримесечен извеш-
та ј на угостител-
ството (Уг-11) 

Промет по видови угостителски Угостителски 
услуги, количина, вредност и про- претпријатија 
сечна цена за околу 14 услуги. Во и дуќани и дру-
рамките на тримесечјето по месе- ги организации 
ци вкупен промет на вработен што даваат уго-
персонал, број на деловни едини- стителски услу-
ци и број на седишта на крајот ги 
на тримесечјето 

Статистички органи 
Обработка на 
сумари 

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

х х 24.05 
24.05 
24.22 
24.02 

65 643 156 

Статистички органи 
2 Месечен извештај за Бро ј на посетители и ноќевања Угостителски 

посетителите и но- на домашни и странски туристи претпријатија 
ќевањата на турне- по видови и категории на делов- и дуќани и дау-
ти (Ту-11) ни единици и според места. За ги организации 

домашни туристи по републичка што даваат ус-
припадност а за странски според луги на сместу-
земјите. Капацитети за сместува- вање, вклучува-
ње (број на објектите, собите, лег- јќи ги и при-

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци. собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници 

х х Конјун-
ктур. по-
датоци 
1 2 М Е С . 
конечни 
20 МЕС. 

44 975 249 
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лата — вкупно, постојани, помош-
ни) се според видовите и катего-
риите на деловните единици15) 
Вкупен промет на угостителство-
то — од тоа вредност на ноќева-
њата на домашни и странски ту-
ристи. Во периодот маЈ-септември 
конјуктурни податоци за бројот 
на ноќевањата.— вкупно, домаш-
ни, странски и процена за бројот 
на ноќевањата за следниот месец 

Еатните угости-
телски дуќарш; 
туристички ор-
ганизации за 
приватните до-
маќинства што 
преку нив из-
даваат сместу-
вање и органите 
на општинското 
собрание за при-
ватните дома-
ќинства што са-
мостојно изда-
ваат сместува-
ње; туристички 
претпријатија и 
агенции 

1а) Капацитетите се даваат само за состојбата на 31.08. 

Годишен извештај на Промет по видови услути и по ви- Угостителски 
угостителството дови и категории на деловни е- претпријатија 
(Уг-15) диници, вработен персонал, капа- и дуќани и дру-

цитет за исхрана и сместување ги- организации 
по видови и категории на делов- што даваат уго-
ни единици. Сите податоци се да- стителски услу-
ваат поединечно за секоја делов- ги, како и при-
ца единица по местата. Податоци ватни угости-
за потрошок на суровини за под- телски дуќани 
готвување храна за 18 артикли 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
сумари, расци, собирање 

и обработка на 
прашалници 

Р1в) х х 30.04 33 434 134 

Статистички органи 
4 Анкета за прогноза- Bpoi на ноќевања на домашни и Сите угостител- Обработка на Печатење об/ ' О х х 15 04 

та на туристичките странски туристи според видови- ски организа- сумари расци, собирање 1972 
промети (Ту-11а) те на местата и видогите деловни ции што даваат 

единици - услуги на смес-
тување 

и обработка на 
прашалници 

35 131 42 

5 Попис на капаците- Број на објекти односно деловни Угостителски 
Статистички органи . 

Изработка на Печатење об-
олите за сместување единици според видовите и кате- претпријатија хметодологија во расци и упатст-
во угостителството горните, броз на соби и легла во и дуќани и сите соработка со ва, собирање, 

пив, опременост на деловните е- други организа- РЗС. Изработка контрола и об-
диници (на хотелите) со уреди за ции што даваат на шумари за работка на пра-

(Уг-20, 21, 22) 

конфор и разонода. Година на сместовни ус- СФРЈ 
изградбата на објектите луги на туристи 

шалници 

") Резултати од обработката за поголемите градови. 

О х х 10 03 
1973 

159 284 194 
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Статистички органи 
в Анкета за структу- Структура на потрошувачката на Случајно избра-

рата на потрошува- странските туристи по видот на ни странски ту-
чката на странските услугите и разонодата. Податоци ристи во избра-
туристи (Ту-13) за странските туристи: државЈан- ни објекти за 

ство, занимање, возраст, број на сместување 
лица кои патуваат со нив, причи-
ни за патувањето, сообраќајни 
средства што ги користат при 
патувањето, должина на престо-
јот во Југославија. Податоци за 
забелешките и сугестиите на 
странските туристи по однос на 
угостителските и другите услуги 

Изработка на 
методологија во 
соработка со 
РЗС. Изработка 
на сумари за 
СФРЈ 

Печатење об-
расци и упатст-
ва, обука на ин-
структори и ан-
кетари; избор 
на места- објек-
ти и туристи за 
анкетирање. 
Собирање, кон-
трола и обра-
ботка на ћра-
шалници 

X х 30 01 
1973 

244 368 160 

7 Месечен извештај за Број на преминувањата на др- Општински ор-
бројот на премину- жавната граница во меѓународ- гани на внатре-
вачите на државна- ниот сообраќај (погранични пре- шиите работи 
та граница (Г-1) мини) и во пограничниот сообра- (само гранични-

ќ а ј (спрема границите) те) 

С В Р 

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
извештаите 

х х 30. МЕС. 22 78 95 

СВР 
8 Тримесечен извеш- Број на издадени патни исправи Општински ор- Обработка на 

та ј за издадените и визи како и број на одбиени од- ган на внатре- сумари 
патни исправи и носно поништени барања според шиите работи 
визи на југословен- причините за одбивање — пониш-
ски државјани (П-1) тување 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
извештаите 

х х 30.04 
31.07 
31 10 
31.01 

12 52 51 

СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Месечен извештај за 
цените на производи-
телите на индустри-
ските производи 
(Ц-41) 

Продавни цени на околу 1100 про- Одбрани 
изводители за околу 11000 индус- стриски 
триски производи пријати]а 

инду- Собирање, 
прет- подготовка на 

обработката, об-
работка на пра-
шалници и тро-
шоци на обра-
ботката 

i 

Печатење об-
расци и собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници, 
трошоци на об-
работката 

х х 04. МЕС. 215 251 83 
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2 Месечен извештај за Цени во трговијата на големо во Одбрани тргов- Собирање, 
цените на индустри- 17 градови за околи-
ските производи во три е ки производи 
трговијата на големо 
(Ц-21) 

150 индус- ски 
Т И Ј а 

претприја- подготовка на расци, собира-
на големо обработката, об- ње, подготовка 

работна на пра- на обработката, 
шалници, тро- обработка на 
шоци на обра- правилници, 
ботката трошоци на об-

работката 

Печатење об - О17) х х 04. МЕС. 31 105 111 

3 Полугодишен изве- Количини и вредности на наба- Одбрани земјо- Печатење обрас-
шта ј за цените на вени и продадени околу 70 про- делски задруги ци, собирање, 
репродукциониот 
материјал и сред-
ствата за работа во 
земјоделството 
(Ц-52) 

изводи и земјоделски 
стопанства и 
комбинати 

подготовка на 
обработката, об-
работка на пра-
шалници, тро-
шоци на обра-
ботката 

х 15.04 
15.10 

33 61 32 

4 Петнаесетдневен из- Најниска, највисока и најчеста Одбрани про- Собирање, Печатење об-
вештаЈ за цените на цена на мало во трговијата и на давници на тр- подготовка на расци, собира-
мало на земјодел- пазар за околу 50 земјоделски говијата на ма- обработката, об- ње, подготовка 
ските производи производи во 50—60 градови 
(Ц-11а) 

О17) х х 12 и 26. 
МЕС. 

32 310 316 

ло и индивиду- работна на пра - на обработката, 
алии продавачи шалници, тро- обработка на 
на пазар шоци на обра- прашалници, 

ботката трошоци на об-
работката 

5 Месечен извештај за Најчести цени на мало во трго-
цените на мало -на визата и на пазар за оно чу 50 
земјоделските произ- земјоделски производи во 50 
води (Ц-11) градови 

Одбрани про- Собирање, 
давници на тр- подготовка на 

60 говиЈата на ма- обработката, об-
ло и индивиду- работна на пра-
ални продавачи шалницИ, тро-
на пазар шоци на обра-

ботката 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници, 
трошоци на об-
работката 

О17) х х 04. МЕС, 284 223 246 

6 Месечен извештај за Продавши цени во трговијата на Одбрани про- Собирање, 
продавните цени на мало за околу 60 индустриски давнини во тр-
мало: . прехранбени производи и околу говијата на ма-
а) на индустриските 150 индустриски ^ п р е х р а н б е н и ло 

прехранбени про- производи во 50—60 градови 
изводи (Ц-12) а и 

б) на индустриски 
^ п р е х р а н б е н и 
производи (Ц-13) 

подготовка на 
обработката, об-
работка на пра-
шалници и тро-
шоци на обра-
ботката 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници, 
трошоци на об-
работката 

О17) х х 04. МЕС. 294 341 330 

З а општините во кои се снимаат цените . 
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7 Полугодишен изве- Набавил и продавни цени. маржа Одбра ни про-
играј за набавките и и данок на промет во трговијата давнини и ра-
продавните цени, на мало за околу 50 земјоделски ботни органила-
маржата и данокот производи, 60 индустриски пре- цин во тргови-
на промет на трго- хранбени производи и 150 индус- јата на мало 
вијата на мало а) триски непрехранбени производи 
на земјоделските во 50—60 градови 
производи (Ц-11), б) 
на индустриските 
прехранбени произ-
води (Ц-12) и ц) на 
индустриските не-
прехранбени произ-
води (Ц-13) 

Собирање, 
подготовка на 
обработката об-
работка на пра-
шалник*, тро-
шоци на обра-
ботката 

Печатење об-
расци. собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници, 
трошоци на об-
работката 

О17) х х 05 06 
05.12 

135 133 134 

8 Месечен извештај за Цени на мало за занаетчиски, ко- Одбрани прст-
е н и т е на мало за мунални, сообраќајни и други ус- пријати!а и ду-
услуги (Ц-14) луги — околу 50 видови услуги ќани од општо-

во 50—60 градови ствеииот и при-
ватниот сектор 

Собирање, 
подготовка на 
обработката об-
работка на пра-
шалници. тро-
шоци на обра-
ботката 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници, 
трошоци на об-
работката 

О17) х х 04 МЕ С 151 138 126 

Месечен извештај за Цени во угостителството за околу Одбрани 
цените на угости- 60 видови Јадења, пијачки, и но- тителски 
телските услуги ќевалишта во 50—60 градови и ти 
(Ц-31) и за цените цени на пансион во околу 60 хо-
на пансион во хоте- тели 
лите (Ц-33) 

угос- Собгшање, 
OCVJCK- подготовка на 

обработката, об-
работка на пра-
шал ници. тро-

Печатење об-
расци, собира-
ње. подготовка 
на обработката, 
обработка на 

шоцитс па обра- прашалници. 
вотката трошоци на об-

работката 

О17) х х 04 МЕС. 53 193 97 

10 Годишен извештај 
за цените на здрав-
ствените услуги 
(Ц-15 и Ц-15а), на 
банкарските услуги 
(Ц-16) и на комунал-
ните услуги за ра-
ботните организации 
(Ц-17) 

Цени на здравствените услуги Сиге банкарски Собирање, 
според видовите, opoj на болни- и изорани 
те, болничките денови и прегле- здравствени ко-
даните лица и средства за леку- мупадни, тргов-
вање и прегледи; штедни влогови, ски и други ра-
депозити и кредити според БИСО- ботни организа-
чината на каматната стапка це- цин и приватни вотката 
ни на комуна чните услуги и за- дуќани 
купнините на деловни простории 
за работни организации и приват-
ници 

подготовка на 
обработката, об-
работка на пра-
ш а л н и к . тро-
шоци па обра-

Псчатсње об- . 
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници, 
трошоци на об-
работката 

О18) х х 10.05 41 61 57 

•*) Цени на комуналните услуги и на закупнините на деловните простории за о п т чи. иге с о кои се снимаат о^пе цени. 
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11 Пробно истражува- Набавил цени на течните и цврс- Избрани инду- Изработка на Печатење об- - х х 3,973 24 205 2? 
н»е на набавните це- тите горива, електричната енер- стриски прет- упатства, номен- расци и у п а т е -
ни во индустријата гија, суровините и материјалот пријатија клатура и обра- ва, собирање и 
освен во СР Слове- за репродукција во индустријата зец во соработка обработка на 
нија со републичките прашалници 

заводи. Собира-
ње и обработка 
на еден дел 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

СТАТИСТИКА НА БУЏЕТИТЕ И НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ 
СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

1 Податоци за прихо- Приходи по видови и форми и Филијала на Контрола и об- Собирање, под-
лите и за општиот распоред на приходите според ос-
распоред на прихо- новните намени: 
дите според буџетот — за општините 
на општествено-по- — за САП и СР 
литичките заедници — за федерацијата 
(Б-1) —месечно — 04 

СОК или орган работна на су- готовка на об-
на општествено- мари, директне- работката, об-
-полити^чката ни и методо- работна на пра-
заедница лошки работи, шалници, инст-

руктажа и об-
работка 

х х х 16. МЕС. 
х х 
- х 

86 274 582 

Податоци за напла-
тата на приходите 
на буџетот и фондо-
вите и нивната рас-
пределба на опште-
ствено-политичките 
заедници (Б-2) — 
месечно — 04 

Наплата на приходите на буџетот 
и фондовите по форми и потфор-
ми и распределбата на буџетите и 
фондовите на општествено-поли-
тичките заедници, заедниците на 
образованието и други општестве-
ни фондови 

Филијала на Контрола и об- Собирање, под-
СОК работна на су- готовка на об-

мари, директни- работната, об-
ил и методо- работка на пра-
лошки работи, шалници, печа-
печатење об- 'тење обрасци, 
расци инструктажа и 

обработка 

х х х 12. МЕС. 155 872 1211 

3 Податоци за посеб- Состојба на основната сметка 
ната сметка по ра-
ботите за сметка на 
општествено-поли-
тичките заедници 
(Б-7) — месечно — 04 

посебни работи за сметка на оп-
штествено-политичките заедници 
— според видовите на тие работи 

Филијала на 
СОК 

Контрола и об-
работка па су-
мари, директив-
пи и методо-
лошки работи, 
печатење об-
расци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

- х х 11. МЕ С. 
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4 Преглед на извршу-
вањето на билансни-
от дел од буџетот 
(ЗРБ-1) — годишно 
31.03 — Упатство за 
составување на за-
вршната сметка на 
буџетите на ОПЗ 
(„Сл. лист на СФРЈ", 
бр. 4/70) 

Приходи според формите и пот-
формите и распоред на приходи-
те според основните намени: 
— за општината 
— за САП и СР 
— за федерацијата 

Орган на оп- Контрола и об- Собирање под-
штествено-по- работка на су- готовка на об-
литичката заед- мари. директив- работката, об-
ница ни и методо- работка на пра-

лошки работи шалници, инст-
руктажа и 
обработка 

х х 15.05 
X X 
- X 

2! 

5 Збирен преглед на Состојба на средствата според ви-
билансите — СОСТОЈ- довите и изворите: 
б а н а 31 Х И 1970 г. — з а onuiTHHata 
(ЗРБ-И) — годишно — за САП и СР 
31.03 — Упатство за — за федерацијата 
составување на за-
вршната сметка на 
буџетите на ОПЗ 
(„Сл. лист на СФРЈ", 
бр. 4/70) 

Орган на оп- Контрола и об- Собирање под-
штествено-по- работка на су- готовка на об-
литичката заед- мари, директив- работката, об-
ница ни и методо- работка на пра-

лошки работи шалнИци, инст-
руктажа и 
обработка 

х х х 15.05 
XX 
- X 

6 Збирен преглед на Пресметка на остварените и пот- Орган на оп- Контрола и об- Собирање под-
пресметките на ос- рошените средства, структура на штествено-по- работка на су- готовка на об-
тварените и корис- трошоците и распределба на литичкота Заед- мари, директив-
тените средства за средствата: ница ни и методо-
вршење на редовна — за општината лошки работи 
дејност (ЗРБ-Ш) — — за САП и СР 
годишно 31.03 — — за федерацијата 
Упатство за составу-
вање на завршната 
сметка на буџетите 
на ОПЗ („Сл. лист 
на СФРЈ", бр. 4/70) 

работката, об-
работка на npd-
шалници, инст-
руктажа и 
обработка 

х х 15.05 
х х 
- х 

7 Збирен преглед на Средства и потрошок на средства Орган на оп- Контрола и 
пресметките на ос-
тварените и корис-
тените средства за 
посебни намени 
(ЗРБ-IV) 
— годишно 31.03 — 
Упатство за составу-
вање на завршната 
сметка на буџетите 
на ОПЗ („Сл. лист 
на СФРЈ", бр. 4/70) 

за посебни намени и фондови: 
— за општината 
— за САП и СР 
— за федерацијата 

Собирање под-
штествено-по- обработка на готовка на об-
литичката заед- сумари, дирек- работката, об-
ница тивни и методо- работка на пра-

лошки работи шалници, инст-
руктажа и 
обработка 

х х 15.05 
X X 
- X 
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8 Збирен преглед на Состојба, прилив и потрошок на Орган на оп- Контрола и Собирање под-
движењето на сред- средствата на фондовите (фонд штествено-по- обработка на готовка на об-
ствата на фондовите на опремата, фонд за заедничка литичката заед- сумари, дирек- работната, об-
(ЗРБ-У) потрошувачка, резервен фонд): ница тивни и методо- работна на пра-
— годишно 31.03 — — за општината лошки работи шалници, инст-
Упатство за составу- — за САП и СР руктажа и 
вање на завршната — за федерацијата обработка 
сметка на буџетите 
на ОПЗ („Сл. лист 
на СФРЈ", бр. 4/70) 

х х 10.05 
х х 
- х 

19 16 

9 Збирен преглед на 
ненамирените обврс-
ки на 31 декември 
1971 (ЗРЕ-VI) — го-
дишно 31.03 — Упат-
ство за составување 
на завршната смет-
ка на буџетите на 
ОПЗ („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 4/70) 

Преглед на ненамирените обврски 
по инвестициите и на другите об-
врски: 
— за општината 
— за САН и СР 
— за федерацијата 

Орган на оп-
штествено-по-
литичката заед-
ница 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, инст-
руктажа и 
с^прботка 

х х 15 05 
х х 
- х 

13 15 

10 Збирен преглед на 
бројот на вработе-
ните работници и на 
исплатените и пре-
сметаните лични до-
ходи на работниците 
(3PB-VII) — годиш-
но 31.03 — Упатство 
за составување на 
завршната сметка 
на буџетите на ОПЗ 
(„Сл. лист на СФРЈ" 
бр. 4/70) 

Број на вработените работници 
според стручната подготовка, 
лични доходи и просечен месечен 
износ на нето личните доходи: 
— за општината 
— за САП и СР 
— за федерацијата 

Орган на оп-
штествено-по-
литичката заед-
ница 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, инст-
руктажа и 
обработка 

X X 
X X 
- X 

15.05 10 25 29 

11 Преглед на состој- Приходи, средства и употреба на Орган на оп-
бата на средствата средствата според намените и сос- штествено-по-
на резервниот фонд тој бата на средствата: литичката заед-
на општествено-по- — за општината ница 
литичките заедници — за САП и СР 
(ЗРЕ-VIII) — го- — за федерацијата 
дишно 31.03 — Упат-
ство за составување 
на завршната смет-
ка на буџетите на 
ОПЗ („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 4/70) 

Контрола и Собирање под- х х х 15.05 5 7 1 
обработка на готовка на об- - х х 
сумари, дирек- работната, об- - - х 
тивни и методо- работна на пра-
лошки работи шалници, инст-

руктажа и 
обработка 
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Видови приходи и извори на при-
ходи и средства: 
— за општината 
— за САП и СР 
— за федерацијата 

Орган на оп-
штествено-по-
литичката заед-
ница 

12 Преглед на вкупни-
те приходи на буџе-
тот на општествено-
-политичките заед-
ници од средствата 
на заедниците на 
образованието 
(ЗРБ-IX) — годиш-
но 31.03 — Упатство 
за составување на 
завршната сметка 
на буџетите на 
ОПЗ („Сл лист на 
СФРЈ", бр. 4/70) 

13 Преглед на обврски- Обврски и кредитите, заемите и Орган на оп-

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
т и в а ! и методо-
лошки работи 

те на општествено-
-политичките заед-
ници по кредитите, 
заемите и дадените 
гаранции на 31 де-
кември (ЗРБ-Х) — 
годишно 31.03 — 
Упатство за составу-
вање на завршната 
сметка на буџетите 
на ОПЗ („Сл. лист 
на СФРЈ", бр. 4/70) 

14 Податоци за фондо-
вите на општестве-
но-политичките за-
едници, за средства-
та на заедничките 
резерви на стопан-
ските организации, 
за средствата на за-
едниците на образо-
ванието и воспиту-
вањето, за средства-
та на општествено-
-политичките заед-
ници за инвестиции 
во стопанството, за 
фондовите за раз-
вој на стопански не-
доволно развиените 
подрачја, за сред-
ствата на фондовите 
за детска заштита и 
за другите фондови 
и средства на ОПЗ 
(Ф) — тримесечно 

гаранции според видовите: 
— за општината 
— за САП и СР 

штествено-по-
литичката заед-
ница 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивом и методо-
лошки работи 

Структура на приходите и расхо- Орган на оп-
дите, состојба на средствата, дви- штествено-по-
жење на пласманот, состојба на литичката заед-
жиро-сметките, ница 
— за општината 
— за САП и СР 
— за федерацијата 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивен и методо-
лошки работи 
Печатење об-
расци 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалник^, инст-
руктажа и 
обработка 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, инст-
руктажа и 
обработка 

х х 15.05 
х х 
- х 

х х 
х х 

15.05 16 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалник, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х 
X 

х 20.04 
х 20.07 
х 20.10 

70 635 576 
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15 Биланс на4 'фондот Пренесени средства, прилив спо- Орган на оп- Контрола и 
за кредитирање на ред видовите, расходи според на- штествено-по- обработка на 
стопански недоволно мените и состојба на средствата литичката заед- сумари, дирек-
развиените репуб-
лики — краишта — 
подрачја (ЗРФНП-1) 
— годишно 20.03 — 
Правилник за начи-
нот на составување 
на завршната смет-
ка на фондовите и 
на средствата за ин-
вестиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70, 9/71) 

на крајот на годината: 
— за САП и СР 
— за федерацијата 

ница тивни и методо-
лошки работи 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
рабтка на пра-
шалник, 
инструктажа и 
обработка 

- х х 20.05 

16 Биланс на фондот 
за кредитирање и 
осигурување на оп-
ределени извозни ра-
боти (ЗРФКИ-1) 
годишно 20.03 — 
Правилник за начи-
нот на составување 
на завршната смет-
ка на фондовите и 
на средствата за ин-
вестиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70, 9/71) , , _ 

Пренесени средства, прилив спо-
ред видовите, расходи според на-
мените и состојба на средствата 
на крајот на годината 

Орган на оп-
штествено-по-
литичката заед-
ница 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалник, 
инструктажа и 
обработка 

- - х 20.05 

17 Биланс на средства-
та за образование и 
воспитување 
(ЗРОБ-1) — годиш-
но 20.03 Правилник 
за начинот на сос-
тавување на завр-
шната сметка на 
фондовите и на 
средствата за инвес-
тиции во стопан-
ство на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70, 9/71) 

Пренесени средства, прилив спо-
ред видовите, расходи според на-
мените и состојба на средствата 
на крајот на годината 
— за општината 
— за СР и САП 

Орган на оп-
штествено-по-
литичката заед-
ница 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тиви! и методо-
лошки работи 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, 
инструктажа и 
обработка 

X X 
X X 

20 05 14 
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18 Преглед на потро-
шениот на средствата 
за образование и во-
спитување по видо-
ви установи 
(ЗРОБ-2) — годишно 
20.03 — Правилник 
за начинот на соста-
вување на завршна-
та сметка на фондо-
вите и на средства-
та за инвестиции во 
стопанството на 
ОПЗ („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 6/70, 9/71) 

Потрошок на средствата по видо- Орган на оп-
ви училишта: 
— за општината 
— за СР и САП 

штествено-по-
литичката заед-
ница 

Контрола и Собирање под-
обработка на готовка на об-
сумари, дирек- работката, об-
тивни и методо- работка на пра-
лошки работи шал ници, 

инструктажа и 
обработка 

х х 20.05 
X X 

19 Биланс на фондот Актива, пасива, приходи и расхо- Орган на оп- Контрола и Собирање под- х х х 20.05 
за додаток на деца ди на фондот штествено-по- обработка на готовка на об-
(ЗРФДД-1) го- литичката заед- сумари, дирек- работката, об-
дишно 20.03 Правил- ница тивни и методо- работка на пра-
ни« за начинот на л описи работи шал ници, 
составување на за- инструктажа и 
вршната сметка на обработка 
фондовите и на 
средствата за инве-
стиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70, 9/71) 

20 Биланс на фондот 
за непосредна дет-
ска заштита 
(ЗРФДЗ-1) — годи-
шно 20.03 Правил-
ник за начинот на 
составување на за-
вршната сметка на 
фондовите и на 
средствата за инвес-
тиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70, 9/71) 

Пренесени средства, прилив по 
видови, расходи по намени и сос-
тојба на средствата на крајот на 
годината: 
— за општината 
— за СР (Словенија) 

Орган на оп-
штествено-по-
литичката заед-
ница 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, 
инструктажа и 
обработка 

X X 
X X 

20 05 
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21 Преглед на потро- Потрошен на средствата според Орган на оп- Контрола и 
шокот на средствата формите на непосредна детска 
на фондот за непо- заштита (јасли, обденишта, дет-

ски градинки итн.) 
— за општината 

Собирање под-

средна детска заш-
тита (СРФДЗ-2) — 
годишно 20.03 Пра-
вилник за начинот 
на составување на 
завршната сметка 
на фондовите и на 
средствата за инве-
стиции во стопан-
ството на ОПЗ (,.Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70 и 9/71) 

штествено-по-
литичката заед-
ница 

обработка на готовка на об-
сумари. дирек- работката, се-
тивни и методо- работна на пра-
лошки работи шалници, 

инструктажа и 
обработка 

х х 20.05 

22 Биланс на средства- Пренесени средства, прилив на Орган на оп- Контрола и 
та на фондовите на 
општествено-поли-
тичките заедници 
(ЗРФДПЗ-1)— годи-
шно 20 ОЗ Правилник 
за начинот на сос-
тавување на заврш-
ната сметка на фон-
довите и на сред-
ствата за инвести-
ции во стопанството 
на ОПЗ („Сл. лист 
на СФРЈ", бр. 6/70, 
9/71) 

средствата, непосредни расходи, 
издвојувана, кредити, средства 
на крајот на годината: 
— за општината 
— за СР и САП 
— за федерацијата 

штестсено-по-
литичката заед-
ница 

обработка на 
сумари дирек-
т и в и и методо-
лошки работи 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
ш а л н и к , 
инструктажа и 
обработка 

х х 20.05 
X X 
- X 

75 158 230 

23 Биланс на средства-
та на општествено-
-политичките заед-
ници за инвестиции 
во стопанството 
(ЗРИП-1) — годиш-
но 20.03 Правилник 
за начинот на соста-
вување на завршна-
та сметка на фон-
довите и на сред-
ствата за инвестиции 
во стопанството на 
ОПЗ („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 6/70 и 
9/71) 

Пренесени средства, прилив на .Орган на оп-
средстзата, непосредни расходи штествено-по-
кздвоЈзтвања, кредити, средства литичката заед-
на крајот на годината: ница 
— за општината 
— за СР и САП 
— за федерацијата 

Контрола и 
обработка на 
сумари,, дирек-
тивите и методо-
лошки работи 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
вилници, 
инструктажа и 
обработка 

х х 20 05 
X X 
- X 
X X 

6 — 



8 9 10 

24 Биланс на средства- Пренесени 
та за заеднички ре- средствата, 
зерви на стопански-
те организации 
(ЗРЗР-1) — годишно 
20.03 Правилник за 
начинот на составу- — за федерацијата 
вање на завршната 
сметка на фондови-
те и на средствата за 
инвестиции во сто-
панството на ОПЗ 
(„Сл. лист на СФРЈ", 
бр. 6/70, 9/71) 

средства, прилив на Орган на оп- Контрола и 
непосредни расходи, штествено-по-

издвојувања, кредити, средства литичката заед-
на крајот на годината: ница 
— за општината 

за СР и САП 

Собирање под-
обработка на готовка на об-
сумари, дирек- работната, об-
тивни и методо- работна на пра-
лошки работи шалници, 

инструктажа и 
обработка 

х X X 20.05 
X X 
- X 

11 12 

14 

13 I « а 

w 
3 

25 Пресметка на оства- Остварен придонес за вработува- Заводи за вра- Контрола и 
рениот придонес за ње според секторите на уплату- ботување 
вработување за 1969 вачот и негова распределба спо-
годиш (ЗРЗ-1) — ред намените на користење 
годишно 20.03 Пра-
вилник за начинот 
на составување на 
завршната сметка 
на фондовите и на 
средствата за инве-
стиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70), 9/71) 

обработка на 
податоците, ди-
рективни и ме-
тодолошки ра-
боти 

Собирање, кон-
трола на пода-
тоците и инст-
руктажа 

- - X 20.05 

е 
2 

26 Приходи и расходи Структура на приходите и расхо- Заводи за вра- Контрола и 
на средствата за ма- дите и движење на резервите на ботување обработка на 
теријално обезбеду- средствата за материјално обез- податоците, ди-
вание (ЗРЗ-2) — го- бедување N рективни и ме-
дицино 20.03 Правил- тодолошки ра-
ниќ за начинот на боти 
составување на за -
вршната сметка на 
фондовите и на 
средствата за инве-
стиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70, 9/71) 

Собирање, кон-
трола на пода-
тоците и инст-
руктажа 

- - х 20.05 

I 
ОУ 

и 
5 
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27 Приходи и расходи 
на средствата за 
подготвување на ра-
ботните луѓе заради 
вработување (ЗРЗ-З) 
— годишно 20.03 
Правилник за начи-
нот на составување 
на завршната смет-
ка на фондовите и 
на средствата за ин-
вестиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70, 9/71) 

Структура на приходите и расхо- Заводи за вра- Контрола и 
дите на средствата за подготву-
вање на работните луѓе за вра-
ботување и вложувања заради 
создавање услови за вработување 

ботување обработка на 
податоците, ди-
рективни и ме-
тодолошки ра-
боти 

Собирање, кон-
трола на пода-
тоците и инст-
руктажа 

х 20.05 1 — 

28 Приходи и расходи Структура на приходите и расхо- Заводи за вра- Контрола, Собирање, кон- - - х 20.05 
тт П лпаттпггопгпо ОГЈ п ч т п ТТП пу^лтгптпогпп п О n o r v i T ' T T / f i T T T - l J К л т и п п п л л К п ч К л т т ^ п ТГ ГХ _ Ш П Л П « »1»% гтг\тто„ на средствата за 
заеднички работи на 
вработувањето на 
(ЗРЗ-4) — годишно 
20.03 Правилник за 
начинот на составу-
вање на завршната 
сметка на фондови-
те и на средствата 
за инвестиции во 
стопанството на ОПЗ 
(„Сл. лист на СФРЈ", 
бр. 6/70, 9/71) 

дите на средствата за заеднички ботување 
работи на вработувањето 

обработка ди- трола на пода-
рективни и ме- тоците и инст-
тодолошки ра- руктажа 
боти 

29 Биланс на резервите 
на фондовите на 
заедниците на соци-
јалното осигурување 
— годишно 28.02 — 
Одлука за посебниот 
Основен контен план 
и посебните обрасци 
на билансот за заед-
ниците на социјал-
ното осигурување 
(„Сл. лист на СФРЈ", 
бр. 5/69) 

Остварени приходи и извршени 
расходи по резервите на фондо-
вите на заедниците на социјално-
то осигурување по елементи 

Заедници на со-
цијалното оси-
гурување 

Контрола и 
обработка на 
сумари. дирек-
тивни и методо-
лошки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката* об-
работка на пра-
шалници, 
инструктажа и 
обработка 

- х 30.04 И — — 
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30 Биланс на другите 
средства на фондот 
што служат за уна-
предување на 
здравствената служ-
ба, на превентивна-
та и друга здрав-
ствена заштита на 
осигурениците — 
годишно 28 02 — Од-
лука за посебниот 
основен контен план 
и посебните обрасци 
на билансот за заед-
ниците на социјал-
ното осигурување 
(„Сл. лист на СФРЈ", 
бр. 5/69) 

Средства, потрошок на средствата 
и салдо на средствата 

Републичките 
заедници на со 
цијалното оси 
турување 

31 Биланс на средства-
та наменети за за-
л е п у в а њ е на пен-
крепнување на пен-
ио 28.02 — Одлука 
за посебниот оснб-
вен контен план и 
посебните обрасци 
на билансот за за-
едниците на соци-
јалното осигурува-
ње („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 5/69) 

Средства, потрошок на средствата Републичките 
и салдо на средствата заедници на со 

цијалното оси-
гурување 

32 Биланс на состојба-
та на осигурителни-
те организации — 
годишно 28.02 — Од-
лука за посебниот 
Основен контен 
план и посебните 
обрасци на билансот 
за осигурителните 
организации („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
4/69 и 6/70) 

Состојба на обртните и основ-
ните средства, состојба на резер-
вите, на другите фондови и на 
средствата за заедничка потро-
шувачка, пласмани од деловни-
те средства, средства џа осигуру-
вањето и избори на деловните 
средства по видови 

Осигурителни 
организации 

5 6 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, 
инструктажа и 
обработка 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, 
инструктажа и 
обработка 

Контрола и 
обработка на 
сумари. дирек-
тивни и методо-
лошки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници. 
инструктажа и 
обработка 



1 2 3 4 

33 Биланс на успехот 
на деловните сред-
ства на осигурител-
на организација — 
годишно 28.02 Од-
лука за посебниот 
Основен контен 
план и посебните об-
расци на билансот 
за осигурителните 
организации („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
4/69 и 6/70) 

Утврдување на доходот — расхо-
ди и приходи, распределба на до-
ходот по намена и структура на 
доходот, исплатени лични доходи, 
просечен број на вработени, ану-
итет^ во тековната година 

Осигурителни 
организации 

34 Биланс на успехот на Средства за осигурување и соо- Осигурителни 
средствата за оси- сигурување, приходи и расходи организации 
турување. — Одлука распределба на ^потрошените 
за посебниот бено- средства и покривање на загуба-
вен контен план и та, средства за реосигурување, 
посебните обрасци приходи и расходи, распределба 
на билансот за оси- на ^потрошените средства и по-
гурителните органи- кривање на загубата 
зации („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 4/69 и 
6/70) 

35 Деловен резултат во Утврдување на доходот — расхо- Осигурителни 
текот на годината ди. приходи, распределба на до- организации 
на осигурителните ходот според намената, структура 
организации — ше- на доходот, загуба, добивка, ис-
стмесечно 20.07 платени лични доходи, просечен 
— деветмесечно број на вработени и други пода-
20.10 Одлука за по- тоди 
себниот Основен 
контен план и по-
себните обрасци на 
билансот за осигу-
рителните органи-
зации („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 4/69 и 
6/70) 

6 6 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, 
инструктажа и 
обработка 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
вилници, 
инструктажа и 
обработка 

Контрола и 
обработка на 
сумари. дирек-
тивите! и методо-
лошки работи 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, 
инструктажа и 
обработка 



6 6 8 9 10 11 12 13 

СТАТИСТИКА НА ПАРИТЕ И КРЕДИТИТЕ 
С Л У Ж Б А НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Податоци ба креди-
тите за обртни сред-
ства (К-1) — месеч-
но 05 

Состојба на краткорочните креди-
ти и на кредитите за трајни о-
бртни средства на банките и од 
општествените фондови 
— по видови и намени на креди-

тите 
— по гранки и области на корис-

ниците на кредитите 

Банки Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи, 
печатење об-
расци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шал ници, 
печатење обрас-
ци, ииструкта-
ж а и обработка 

х х 20. МЕС. 82 219 450 

2 Податоци за прима- Движење на готовината по теко- Филијали на 
њата и издавањата вите на уплатата — исплатата СОК и банки 
на населението 
(СТ-3) месечно ОЗ 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи, 
печатење об-
расци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шал ници, 
печатење обрас-
ци, инетрукта-
ж а и обработка 

х х 13. МЕС. 26 

3 Телеграфски извеш-
та ј — десетдневно 
02, 12, 22 МЕС. 

Одредени податоци за краткороч- Банка 
ните кредити на банките, за лик-
видноста на банките и податоци 
за средствата на депозитите што 
сочинуваат основица за пресмет-
ка 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи, 
печатење об-
расци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, 
печатење обрас-
ци, инструкта-
ж а и обработка 

х х ОЗ МЕС. 
13. МЕС. 
23. МЕС 

4 Телеграфски извеш-
та ј за инвестициите 
— месечно 05 

Податоци за реализацијата и пот- Филијали на 
рошокот за инвестиции СОК и деловни 

банки 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи, 
печатење об-
расци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, 
печатење обрас-
ци, инструкта-
ж а и обработка 

- х х 08. МЕС. 10 — 



1 2 3 4 

Деловен резултат во 
текот на годината 
(периодична прес-
метка) — полугоди-
шно 30.07 — девет-
месечно 30.10 Одлу-
ка за посебниот Ос-
новен контен план 
и посебните обрасци 
на билансот за бан-
ките („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 16/69) 

Утврдување на приходот и до-
ходот, распределба на доходот, 
структура на доходот, загуба, до-
бивка, исплатени лични доходи, 
просечен број на вработени и дру-
ги податоци 

Банки 

6 Биланс на состојба- Билансни податоци и податоци за Банки 
та (завршна сметка состојбата на сите видови креди-
за 1971 година) — ти според деловните банки 
годишно 15.03 Одлу-
ка за посебниот Ос-
новен контен план и 
посебните обрасци 
за банките („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
16/69) 

7 Биланс на успехот 
(завршна сметка за 
1971 година) — годи-
шно 15 ОЗ — Одлука 
за посебниот Осно-
вен контен план и 
Посебните обрасци 
за банките („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
16/69) 

Утврдување на приходот и дохо-
дот, распределба и структура на 
доходот, добивка—загуба и пок-
ривање на загубата, посебни по-
датоци за просечно користени ос-
новни и обртни средства, за про-
сечниот број на вработените и 
други податоци 

Банки 

8 Податоци за бруто 
прометот и за салдо-
то според сметките на 
банките (Књ-ПБ) — 
месечно 07 

Промет и состојба на 
ките и синтетичките 
банките 

аналитич- Банки 
сметки на 

6« 8 9 10 11 12 13 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
т и в а ! и методо-
лошки работи 

Инструктажа - х х 25 ор 
25. 11 

14 — 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи 

Инструктажа X X 30.03 14 — 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи 

Инструктажа х х 30.03 14 

Контрола и 
обработка на 
сума ри, дирек-
тивни и методо-
лошки работи, 
печатење 
обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

- х х 28. МЕС 87 234 174 



1 2 3 4 5 6 7 8 8 ЈО 1 1 12 13 

9 Податоци за бруто Промет и состојба на сметките на Филијали на 
прометот и за салдо- општественото сметководство СОК 
то на сметките на 
СОК (Књ-1-СДК) — 
месечно 05 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи, 
печатење 
обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботката, обра-
ботка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х 10. МЕС. 12 * 62 

10 Спецификација на 
средствата на кори-
сниците на опште-
ствени средства 
(Књ-2-СДК) — ме-
сечно 05 

Состојба на средствата на корис- Филијали на 
ниците на општествени средства СОК 
според видовите на банките 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи, 
печатење 
обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к , печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х 10 МЕС 48 

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Годишен извештај 
за инвестициите во 
основните фондови 
на стопанските и не-
стопанските органи-
зации од општествен 
сектор 

Исплатени инвестиции по основ- Инвеститори од 
ните форми на финансирањето, општествениот 
остварени инвестиции по карак- сектор 
терот на изградбата и техничката 
структура, активирани и неакти-
вирани инвестиции, инвестиции 
во проект и капацитети на инве-
стиционите објекти по дејноста на 
инвеститорот и намената на ин-
вестициите 

Обработка 
СФРЈ 

Статистички органи 
за Печатење ин-

струменти. со-
бирање, контро-
ла, шифрирање 
и обработка по 
општините 

О х х 01.12 410 1529 876 

2 Пресметка на инве- Процени на инвестициите според Податоци од по-
стициите во основ- техничката структура и намената стојните стати-
вите фондови на етички служби 
приватниот сектор 
во републиките и 
покраините освен во 
СР Словенија 

Статистички органи 
Изработка на Пресметки за х х 01.11 70 159 21' 
методологија во републиката и 
соработка со ре- покраината 
публичките за-
води. Обработка 
за СФРЈ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 

Статистички органи 
3 Статистика на тех- Електрификација, хемизација, Податоците ќе се Обработка за — 

ничкиот развој на механизација, автомеханизација, преземат од по- СФРЈ и СР 
Југославија нови технолошки постапки, нови стоЈните стати-

производи, концентрација на про- етички служби 
изводството, научноистражувач-
ки работи и пронајдоци 

х х 01.12 69 

Статистички органи 
4 Пресметка на вред- Набавна вредност на основните Податоци од по- Обработка за 

коста на основните средства според техничката етру- стојните стати- СФРЈ, СР и 
средства на стопан- ктура и стопанските дејности етички служби САП 
ските организации на 
општествениот сек-
тор во постојани це-
ни 1952-1970 освен 
за СР Словенија 

х х 30.06 57 39 

Статистички органи 
5 Пресметка на наци- Продолжување на работите на Податоците ќе се Обработка за — 

оналното богатство инвентарот на националното бо- преземат од по- СФРЈ, СР и 
гатство за општествениот и при- стојните стати- САП 
ватниот сектор по дејности во етички служби 
тековни и постојани цени 

х х 31 12 
1973 

51 87 33 

СОК 
6 Податоци за инве-

стиционите кредити 
во користење 
(Ин-У-1) 
— месечно 07 

Транши, состојба на кредитите на Банки 
почетокот на годината, потрошок 
за инвестиции, преноси и отпла-
ти, состојба на кредитите во ко-
п н е е њ е односно средства на ка-
матата — го гранки и области 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
т и в а ! и методо-
лошки работи, 
печатење 
обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
оаботката, обра-
ботка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х 22 М2С 63 390 489 

7 Податоци за потро-
шокот за инвестиции 
од средствата на ко-
рисниците на оп-
штествени средства 
(Ин-1) — месечно 06 

Потрошок на инвестиции од на- Филијала на 
венските средства на корисници- СОК 
те — по области и гранки 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи, 
печатење 
обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
вилници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х 16. МЕС. 60 326 480 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 * 

СОК 
8 Извештај за креди-

тите во отплата и за 
стасаните обврски 
(Ин-2) — годишно 
22.01 

Распоредени ануитета, уплатени 
ануитети (отплати, камати), сос-
тојба на стасаните обврски и сос-
тојба на кредитите во отплата на 
крајот на извештајниот период 

Филијала на 
СОК и деловна 
банка 

Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи, 
печатење 
обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х х 10 02 27 63 

Податоци за потро-
шокот за инвестиции 
во основните сред-
ства според намена-
та и техничката 
структура (Ин-4) — 
полугодишно 31.07 и 
31.01 

Потрошок за инвестиции во ос-
новните средства по намена и тех-
ничка структура, по подгрупи, 
групи, гранки и области 

СОК 
Филијала на Контрола и Собирање, под-
СОК обработка на готовка на об-

сумари, дирек- работката, обра-
тивши и методо- ботка на пра-
лошки работи, шалници, печа-
печатење тење обрасци, 
обрасци инструктажа и 

обработка 

х х 15 04 
15.10 

18 152 

10 Обезбедување сред- Обезбедување средства според Филијала на 
ства за инвестиции инвестиционите програми и дого- СОК 
(Ин-ОБ) — полуго- ворените обврски 
дишно 15.02 и 15.09 

11 Податоци за резул-
татите на спроведу-
вањето на ревалори-
зацијата на сред-
ствата на работните 
организации (Р-2) 

12 Податоци за одобре-
ните и неискористе-
ните кредити за ин-
вестиции (ИК) — 
месечно 

Податоци за резултатите на спро- Работните орга-
ведувањето на ревалоризацијата низации 
на средствата на работните орга-
низации 

Податоци за одобрените и неис- Деловните 
користените кредити за инвести- ки 
цин 

СОК 
Контрола и Собирање, под-
обработка на готовка на об-
сумари, дирек- работката, обра-
тивни и методо- ботка на пра-
лошки работи, шалници, печа-
печатење тење обрасци, 
обрасци инструктажа и 

обработка 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивна и методо-
лошки работи, 
печатење 
обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

СОК 
бан- Коитрола и 

обработка на 
сумари, дирек-
тните и методо-

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-

лошки работи, шалници, печа-
печатење 
обрасци 

тење обрасци, 
инетруктажа и 
обработка 

х х 25 02 
25.09 

19 34 2 

х х х 15 04 126 243 320 

х х 15. МЕС. 68 — 



1 2 3 4 5 6 7 8 73 ЈО 1 1 12 12 13 

13 Податоци за дадени-
те и ^искористени-
те гаранции за ин-
вестиции (ГИ) — 
месечно 

сдк 
Податоци за дадените и 
користените гаранции за 
тиции 

нене- Деловните бан- Контрола и 
нивес- ки обработка на 

сумари, дирек-
тивна! и методо-
лошки работи, 
печатење 
обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х х 15. MEG. 27 68 — 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

СТАТИСТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

1 Статистички изве- а) за крајот на наставната 1971/72 Основни и сред-
ила;) за основните и 
средните училишта 

година: Училишта; одделенија; ни училишта 
јазик на кој се врши настава-
та; ученици по класови; УЧЕ-
НИЦИ што учат странски ја -
зици; постигнат успех на уче-
ниците по класови, струки и 
насоки; вонредни ученици; ус-
пех на редовните и вонредни-
те ученици на завршните ис-
пити По струки, отсеци, насо-
ки и полот; успех на ученици-
те спрема наставниот "јазик; 
наставници според видот на 
з а к о в а н и о т работен однос; у -
ченички кујни; заедници на 
образованието во чи ј состав се 
наоѓа училиште и дали учи-
лиштето поднесува самостојна 
завршна сметка 

б) За крајот на учебна 1971/72 го-
дина: Успех на учениците на 
поправни и класовни испити 
по струки, отсеци и насоки: 
постигнат успех на редовните 
и вонредните ученици на за-
вршните испити по струки, от-
сечи и насоки; успех на уче-
ниците спрема наставниот ј а -
зик; 

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

О х х 24.11 225 1444 1035 

20.02 

1973 



ц) За почетокот на учебната 
1972/73 година: "Училишта, од-
деленија, струки и отссци каЈ 
стручните училишта, ученици 

. по класови; упис на ученици 
по претходната школска под-
готовка, приемни Ј К Д Ш Т И - К О И -
курси 

0 6 1 1 
прет-
ходни 
резул-
тати 

Печатење об- х х 30.03 50 129 293 
расци, собирање 

Печатење об- - х х 15.01 50 70 19 
Г^СЈЈП , собира- 1973 

обработка 

Печатење об- - х х 20 01 135 640 97 
расци, собира- 1973 
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
претходни изве-
штаи за уписот 
па студентите 
врз база па кон-
т р о л и т е 

Печатење об- х х 22.02 69 187 48 
расци, собира- 25.07 
ње, подготовка 1973 
на обработката, 
обработка 

2 Годишен извештај Посетители што завршиле еле- Одделени!а за Обработка 
за елементарното- мептарпо-осповпо образование по олемсптлрно-
-основното образо- групи ма возраст, според претход- -основно обра-
вание на возрасни ната школска подготовка, дејно- завание па воз-
(EQ) ста и занимањето расни, Сојузот 

> на младината, 
% просветпо-пе-

дагошките заво-
ди 

i 
3 Извештај за органи- Назив и место на школата, одде- Виши школи, Обоаботк? на 

зационата структура лени.! а, наставни единици и цеи- BPICOKPI школи, су мари 
на високошколски- три за вонредно студирање, орга- факултети и у-
те установи за низациона структура, степен на метнички ака-
,1972/73 учебна годи- наставата, траење па студиите, демир! 
на (ШВ-21) вонредно студирање. Ус логи зп v-

пис во I год. студии на 197:2, 7з у-
чебна година 

4 Пријавен лист за Назив и место на школата, отсек, Студенти на ги- Сбрлб; т::л па 
студенти — упис во група, пол, начин на студирање ша школа, па с\ \:лри 
зимски семестар година на ynpicoT на I годрша сту- висока школа, 
1971/72 учебна годи- дни и годрша на студиите, прет- на факултет и 
на (ШВ-20) ходна школска подготовка, на- на уметничка а-

родност (студенти по групи т к о - кадемпја 
лп), година на завршувањето на 
претходната школа постојано 
живеалиште — општина ' 

5 Статистички изве- Назив и место на школата, от- Виши школи. Обработка на 
штај за дипломира- сек, група, специјализација, пол, високи школи, сумарп 
ни стдуденти во 1972 начин на студирање, должина на факултети и Ја-
година (ШВ-50 — со траењето на студиите, народност метнички ака-
бирање месечно (дипломирани студенти по групи демии 

школи), живеалиште — соција-
листичка република 



6 Статистички лист за 
магистер-специ ј а ли-
ст во 1972 година 
(ШВ-80) — годишно 

Назив и место на школата, пол. Високи школи, 
народност, години на возраст, факултети и у-
претходна завршена школа, годи- метнички ака -
на на завршувањето на претход- демии 
ната школа, должина на траење-
то на студиите, научна област на 
магистерскиот труд, постојано 
живеалиште — социјалистичка 
република 

Обработка на Печатење об-
сумари расци, собира-

ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

х х 20 02 
Ј.973 

54 29 

7 Статистички изве-
шта ј за докторите 
на науките во 1972 
година (ШВ-70) — 
годишно 

Назив и место на школата, науч- Високи школи, 
на област на магистерскиот труд, факултети 
научна област на докторската ди-
сертација, народност, години на 
возраст, запослување, место на 
постојано живеалиште — соција-
листичка република 

Обработка на Печатење об-
су?.:ари - расци, ' собира-

ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

х х ГО 02 
1373 

44 23 

СТАТИСТИКА НА Н А У Ч Н О И С Т Р А Ж ^ БАНКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Истра жур ања од инте-
рес за, иел?.та земја 

1 ГоДишен извештај 
на научноистражу-
вачките организа-
ции (научноистра-
жувачки установи и 
научни истражувач-
ки и развојни еди-
ници) 

РТаучноистражувачки установи и Научноистра-
паучни истражувачки и развојни ж у в а ч к и уста-
единици во состав на академии ноћи и научни 
па науките, на стопански и други истражувачки и 
организации. Област и гранка на развојни едини-
пстражувањето, основач, година ци во состав на 
та почетокот на работата, врабо- академиите на 

тен пеосонал според видот на науките, на сто-
ВПЈСотрувањето — научни работ-
ниот односно истражувачки и 
стр",тчен технички кадар според 
^ к о л с к а т а подготовка, видот на 
у ч т и ш т е т о и научните и академ-
ските степени, надворешни сора-
ботници според установата од ко-
ја доаѓаат, завршени истражу-
вачки работи според видот на ис-
тражувањето обувени трудови, 
пронајдоци и патенти. Приходи 

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка 

ланските и на 
други организа-
ции 

х х 30.08 105 142 21 

СТАТИСТИКА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
о л т-кте-

рсс за цзлл7Г„ Јел ја 

1 Годишен извештај Бро ј на универзитети, јазици на Сите народни и Обработка на Печатење об- О19) х х 10 02 
за работата на паро- ?:ои работат, универзитети кои во работнички у- сумари расци. собира- 1973 
дните и работнички- свој состав имаат центри, катед- ниверзитети ње, подготовка 

30 115 140 



1 2 3 4 5 

те универзитети ри, трибини; семинари и курсеви 
(НУ-1) — 1971/72 се- по видови; посетители според соц. 
зонска година состав и школска подготовка, 

Јавни предавања и посетители, 
други активности, персонал 

2 Годишен извешта ј Бро ј на театри, персонал, состав, Сите професио- Обработка на 
на професионалните Јазик на КОЈ даваат претстави, нални и експе- су мари 
и експериментални- капацитет, изведени дела по по- риментални те-
те театри (Ку-1а) — тек лото, п р и к а ж а н и претстави и атри 
1971/72 сезонска го- посетители во седиштето и на го-
дина стуЕања. Б р о ј на гостувања и 

број на посетени места во земјата 
и во странство 

3 Годишен извешта ј Бро ј на театри, ј а зик на ко ј да - Сите аматерски Обработка на 
за работата на ама- ваат претстави, капацитет, изве- театри самостоЈ- сумари 
терените театри дени дела, претстави и посетите- ни и КУД за те-
(АП-1) — 1971/72 се- ли, во седиштето и на гостување, атрите што ра-
зонска година членови: активни, професионал- ботат вр пивни-

ци, помагатели. Учество на теат- от состав 
рите на гостувања и фестивали 
Бро ј на гостувања и број на по-
сетени места во зел!Јата и во 
странство 

4 Годишен извешта ј Бро ј на театри, ј а зик на ко ј те- Сите самостој-
за работата на дет- атрите работат, капацитет, изве- ни детски теат-
р и т е театри (ДП-1) дени дела, претстави и посетите- ри 
— 1971/72 сезонска ли, потекло на делата, гостува-
година ња во земдата и во странство, 

персонал (возрасни, деца, деца 
ПОСТОЈано врзани за театарот) 

Обработка на 
сум ари 

5 Годишен извешта ј Приредби (уметнички концерти) Ансамбли на Обработка 
на ансамблите на во земЈата и во странство и оства- народни игри 
народни игри (КУ-3) рени посети. Персонал според ви- што работат к а -
— 1971/72 сезонска дот на работниот однос и умет- ко професио-
година личниот состав нални установи 

и ) Резултати од обработката за поголемите градови. 

6 7 8 76 ЈО 11 12 13 

на обработката, 
обработка 

Печатење об- х х 14 01 22 67 28 
расци. собира- 1973 
ње, обработка 

Печатење об- О19) х х 20.11 6 64 17 
расци, собира-
ње, обработка 

Печатење об- О19) х х 27.11 6 24 13 
расци, собира-
ње,, обработка 

Печатење об- - х х 10.12 6 10 
расци, собирање 



6 Филхармонии и Број на установи, концерти и по- Филхармонии и 
професионални ор- сетители (во земјата и во стран- професионални 
кестри (ФО-1) — ство) оркестри — са-
1971/72 сезонска го- мостојни 
дина 

Обработка на 
сумари 

7 Годишен извештај 
за радиодифузните 
установи (Радио-1 и 
ТВ-1) — 1971 година 

Радио и ТВ станици, технички 
карактеристики (браиовни под-
рачја на кои емитираат програма, 
радио и телевизиски предавате-
ли и нивна сила), емисии на ра -
дио и ТВ програма по видови и 
вработен персонал, остварени 
приходи. Радио и ТВ претплат-
ници 

Сите радио 
телевизиски 
станици 

и Обработка на 
сумари 

8 Годишен извештај 
на кината (Кино-1) 
— 1971 година 

Кина според организациониот 
состав, техниката на прикажува-
њето на филмови и интензитетот 
на работата, седишта во кино-са-
лите, прикажани претстави и по-
сетители на домашни и странски 
филмови. Персонал на кината. 
Приходи според изворите и тро-
шоците на работењето според ви-
дот 

Постојани кина, 
летни кино- ба-
вчи и подвижни 
кина 

Обработка 
сумари 

9 Годишен извештај 
за производството на 
долгометражни и 
краткометражни 
филмови (Кино-2, 
2а и 26) — 1971 го-
дина 

Филмови според називот, видот, Сите претприја- Обработка 
должината во метри, техниката ти ја за произ-
на снимањето и датумот на про- водство (снима-
изводството ње) на филмови 

10 Годишен извештај 
за извозот на дома-

Извезени филмови според видот, Деловното здру- Обработка 
метражата (играни, документарни жение „Југосла-

шни долгометражни и ел.), техниката на снимањето, 
и краткометражни според земјите во кои се изве-
филмови (Кино-3, зени филмовите 
За) — 1971 година 

вија филм" и 
претпријатија 
за производство 
и на смање на 
филмови 

6 7 8 9 10 11 12 13 

Печатење об- - х х 05.11 6 26 7 
расци, собирање 
и обработка 

Печатење об- О19) х х 25.04 23 49 10 
расци, собира-
ње и обработка 

Печатење об- О19) х х 15.05 1 180 211 
расци, собирање 
обработка 

Печатење об- , х х 10.03 6 27 
расци и соби-
рање 

Печатење об- - х х 01.04 6 16 
расци, собирање 



11 Годишен извештај Увезени долгометражен и крат- Деловното здру- Обработка 
за увозот на долго- кометражни филмови според зем- жение „Југосла-
метражни и кратко- јите на потеклото, жанрот и тех- вија филм" и 
метражни филмови инката на снимањето за експлоа- претпријатија 
(Кино-4, 4а и 46) — тадија преку кина и преку радио- за дистрибуција 

Печатење об-
расци, собирање 

х х 30.04 23 

1971 година дифузни установи на филмови 

12 Годишен извештај Филмови што се на репертоарот Претпријатија Обработка 
за филмовите во на кината, по земјите на потекло- за дистрибуција 
промет (Кино-5), то и социјалистичките републики на филмови 
1971 година во кои се прикажувани 

Печатење обрас-
ци, собирање 

- XX 30.04 22 

книги и брошури 
(ШТ-1) 

13 Годишен извештај— Број на книги и брошури, дали е Југословенски-
статистички лист за делото домашно — странско, за- от библиограф-

зик на изданието, јазик на пре- ски институт 
водот, јазик на оригиналот вид 
на делото, област, авторски таб-
лици, тираж, број на свески-то-
мови, место на издавачот, дела ^ 
издадени во копродукција со 
странство 

Печатење 
обрасци, соби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

х 25.05 
1973 

43 

14 Годишен извештај — Број на весници, периодика на Југословенски- Печатење 
статистички лист за излегувањето, број на излезените от библиограф- обрасци, соби-

х 25.05 
1973 

29 

весници 
(ШТ-2) 

броеви, јазик на излегувањето, ски институт 
намена — содржина на весникот, 
локални весници, место на изда-
вачот, вкупен и просечен тираж 
во илјади ' 

рање, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

15 Годишен извештај — 
статистички лист за 
списанија (ШТ-3) 

Број на списанија, периодика на Југословенски- Печатење 
излегувањето, број на излезените от библиограф- обрасци, соби-
броеви, јазик на излегувањето, ски институт рање. подготов-
област (по МДЦ), намена — со- ка на обработ-
држина, место на излегувањето ката, обработка 
вкупен и просечен тираж во ил-
јади 

х 25 05 
1973 

18 



1 2 3 4 5 

16 Извештај на наун- Библиотеки според видот, орга- Сите научни, Обработка на 
ните, стручните и низациониот состав, годината на стручни и на- сумари 
народните библиоте- основањето; кои имаат читални- родни библис-
ки — (Биб-1) за 1971 ца, подвижна книжница; биб- теки 
година, тригодишно лиотечен фонд обработен и не-

обработен; принови на библио-
течниот фонд; корисници читатели 
во библиотеката и вон библиоте-
ката, библиотечен фонд според 
видот издаден на користење, пер-
сонал, расходи 

17 Извештај на музе- Музеи, галерии, самостојни збир- Сите музеи, га- Обработка на 
ите, галериите и ки според видот и годината на лерии и збирки сумари 
збирните (КУ-1) за основањето, инвентарисани и из -
1971 година — три- ложени предмети, според збирки-
годишен те, неинвентарисани предмети, 

број на посетители, персонал, 
простории, приходи и расходи, 
дали музејот во составот има ф о -
тотека, дискотека, архиварии 

18 Извештај на домо- Број на домовите на културата, Домови на кул- Обработка на 
вите на културата 
(ДК-1) за 1971 го-
дина 

Јазик на КОЈ ДОМОТ на културата турата 
ја врши својата дејност, инсти-
туции во составот на домот на 
културата, видови на дејности на 
домот на културата, полазници 
и посетители според видовите на 
дејноста 

сумари 

19 Извештај на основ- Број на основни организации за Основни орга- Обработка на 
ните организации за физичка култура, вкупно члено- низации за ф и - сумари 
физичка култура ви, активни членови по гранки зинка култура 
(ФК-1, 2 и 3) за 1971 на физичката култура, според 
година, тригодишен полот, по социоекономски^ гру-

пи, функционери и стручни кад-
ри, натпревари, приходи и расхо-
ди на основните организации 

6 7 8 9 ЈО 1 1 1 2 1 3 

Печатење об-
расци, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

О х х 31.05 в 118 107 

Печатење об- - х х 20.05 
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

4 38 17 

Печатење об-
расци, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

X X 30.06 4 47 43 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

О х х 30.05 4 12$ 168 
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СТАТИСТИКА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Заедници па пензиското и инвалидското осигурување и сојуз на заедниците 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Тримесечен извеш- Приходи и расходи според етру- Служба за спро- Изработка на 
та ј за приходите и ктурата на основниот контен план ведување на ин- прегледи за 
расходите на фон- за заедниците на социјалното о- валидското и С Ф Р Ј 
ловите на инвалид- сигурување пензиското оси-
ското и пензиското турување 
осигурување 

Собирање и об-
работка 

х х 30.04 
31.07 
30.10 

2 173 

2 Извод од полугоди- Податоци за сигурносната и ва - Служба за спро- Изработка на 
шниот бруто биланс лоризационата резерва, кредитите ведување на ин- прегледи за 
на фондот на инва- и непокриените загуби валидското и С Ф Р Ј 
лидското и пензис- пензиското оси-
кото осигурување турување 

Собирање и об-
работка 

- X X 31.07 32 — 

3 Годишен заклучен Податоци според структурата на Служба за спро- Изработка на Собирање и об-
лист на фондот на основниот контен план за заед- ведување на ин- прегледи за работка 

- х х 31.03 ез 

инвалидското и пен-
зиското осигурување 
заедно со билансен 
образец на посебни-
те податоци 

ниците на социјалното осигуру-
вање 

валидското и 
пензиското оси-
гурување 

м) Податоци за подрачјето на заедницата на здравственото осигурување. 
•?) Рокови за СФРЈ. 

С Ф Р Ј 
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4 Годишен извештај Број на корисници, износ на про- Служба за спро- Изработка на 
за пензиите за кои сенката пензија, износ на сред- ведување на ин- прегледи за 
во обезбедувањето ствата што им се надоместуваат валидското и СФРЈ 
на средствата учес- на фондовите на инвалидското и пензиското оси-
твуваат федерација- пензиското осигурување — спо- турување 
та, републиките и ред видот на пензиите и основите 
покраините поради 
признавање и одре-
дување на пензии 
под поповолни ус-
лови 

Обработка на 
податоци 

х х 31.03 8 63 — 

5 Годишен заклучен Податоци според структурата на Служба за спро- Изработка на 
лист на фондот за основниот контен план за заедин- ведување на ин- прегледи за 
станбени потреби на ците на социјалното осигурување валидското и СФРЈ 
пензионерите и ин- 1 пензиското оси-
валидите турување 

Собирање и об-
работка 

- х х 31 ОЗ 11 — 

6 Месечен извештај за Корисници според ' видовите на Служба за спро- Изработка на 
корисниците на пра- правата, состојба и движење на ведување на ин- прегледи за 
вата врз основа на корисниците валидското и СФРЈ 
инвалидското и пен- пензиското оси-
зиското осигурувања турување 

Собирање и об-
работка 

х х 30. МЕС. 9 418 — 

7 Годишен извештај Корисници според стажот, осно- Служба за спро- Изработка на 
за корисниците на вот и износот на пензиските при- ведување на ин- прегледи за 
старосна пензија на мања, дејностите, годините на валидското и СФРЈ 
кои првпат им е ус- возраста на денот на пензионира- пензиското оси-
тановено правото њето, корисници на заштитен до- турување 

даток 

Собирање и об-
работка 

х х 30 07 8 418 — 

8 Годишен извештај Корисници според стажот, осно- Служба за спро- Изработка на 
за корисниците на 
инвалидска пензија 
на кои првпат им е 
установено правото 

вот и износот на пензиските при- ведување на ин 
мања, дејностите, годините на валидското и 
возраста на денот на настапува-
њето на инвалидноста, причина-
та за инвалидноста и дијагнозата 
на болеста, корисници на зашти-
тен додаток 

прегледи за 
СФРЈ 

пензиското оси-
гурување 

Собирање и об-
работка 

х х 30 07 8 418 — 

9 Годишен извештај К О Р И С Н И Ц И според видот на пен- Служба за спро- Изработка на 
за семејните пензии зи јата (вдовичка, детска, родител- ведување на ин- прегледи за 
кои се установени ска), според пензискиот основ, из- валидското и СФРЈ 
првпат носот на пензијата, корисници на пензиското оси-

заштитен додаток турување 
\ 

Собирање и об-
работка 

- х х 30.07 6 251 — 
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10 Годишен извешта ј 
за корисниците на 
инвалиднина на кои 
првпат им е устано-
вено правото 

Категорија на осигуреници, износ Служба за спро- Изработка на 
на инвалиднината, причина и сте- ведување на ин- прегледи за 
пен на телесното оштетување валидското и С Ф Р Ј 

пензиското оси-
гурување 

Собирање и об-
работка 

- X X 30.07 84 — 

11 Годишен извешта ј Корисници според видот на пен- Служба за спро- Изработка на 
за корисниците на зиите, основот и износот на пен- ведување на ин- прегледи за 
пензии на кои им зи јата, годините на возраста и го- валидското и С Ф Р Ј 
престанало правото дините на користењето на пензи- пензиското оси-
на пензија ите турување 

Собирање и об-
работка 

- х х 23.02 6 251 «— 

12 Полугодишен изве-
шта ј за професио-
налната рехабили-
тација и вработува-
њето на инвалидите 
на трудот 

Состојба и д в и ж е њ е на инвалиди-
те на трудот, траење на профе-
сионалната рехабилитација 

Служба за спро- Изработка на 
ведување на ин- прегледи за 
валидското и С Ф Р Ј 
пензиското оси-
гурување 

Собирање и об-
работка 

х х 30.08 
28.02 

250 — 

13 Годишен извешта ј 
за инвалидите на 
трудот на кои им е 
признаено право на 
професионална ре-
хабилитација 

Инвалиди на трудот според при-
чината на инвалидноста, степенот 
на стручното образование и воз-
расните групи 

Служба за спро-
ведување на ин-
валидското и 
пензиското оси-
гурување 

Изработка на 
прегледи за 
С Ф Р Ј 

Собирање и об-
работка 

- X X 30.03 250 — 

14 Годишен извешта ј 
за инвалидите на 
трудот кои 
вработување 

Инвалиди на трудот според сте-
пенот на стручното образование, 

чекаат годините на возраста и полот, како 
и условите на работата и работ-
ното време 

Служба за спро- Изработка на 
ведување на ин- прегледи за 
валидското и С Ф Р Ј 
пензиското оси-
гурување 

Собирање и об-
работка 

х х 30.03 84 

СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВЕНОТО О С И Г У Р У В А Њ Е 

Заедници ма здравственото осигурување и сојузи на заедниците*) 

Истраживања од инте-
реса за целу земљу 

1 Збирен тримесечен 
извешта ј за прихо-
дите и расходите на 
заедниците на здрав-
ственото осигурува-
ње — според видо-
вите на заедниците 

Приходи и расходи според струк- Служба за спро-
турата на основниот контен план ведување ' на 
за заедниците на здравственото здравственото 
осигурување (вклучува јќи ги тро- осигурување 
шоците за здравствената заштита 
што го товарат странскиот носи-
тел на здравственото осигурува-
ње според конвенциите) 

Изработка на 
сумари за 
С Ф Р Ј 

Собирање и об-
работка 

х х 30.04 
31.10 
31.07 

13 809 

*) Носител на овие истражувања на ниво на федерацијата е Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурувале на Југославија до основање на Сојуз 
на заедниците на здравственото осигурување на Југославија. 



2 Збирен тримесечен Трошоци за здравствената зашти- Служба за спро- Изработка на 
билансен ооразец на таг според задол^кителните видо~ ведуван^е на 
посебните податоци ви здравствена заштита на стран- здравственото 
за трошоците на ците во Југославија (врз принци- осигурување 
здравствената заш- пот за реципроцитет), југословен-
тита ските осигуреници вработени во 

странство и други податоци во 
врска со користење здравствена 
заштита во странство 

сумари за 
СФРЈ 

Собирање и об-
работка 

8 9 10 11 12 

х х х 30.04 
31.07 
31 10 
28.02 

13 

550 — 

н 
СЈ •а н о И 

е 
Ф пз ^ 
ОЈ 
i 
ео -а N3 

3 Тримесечен извеш- Вкупен приход, вкупен расход и Служба за спро- Изработка на 
тај за приходите и финансиски резултат за секоја ведување на сумари за-
расходите на заед- заедница на здравственото осигу- здравственото СФРЈ 
ниците на здравст- рување осигурување 
вецото осигурување 
— по видовите на 
заедниците 

Собирање и об- х х х 30 04 
работка 3L07 

30.10 

112 — 

Збирен извод од по-
лугодишниот бруто 
биланс на заедници-
те на здравственото 
осигурување — по 
видовите на заедни-
ците 

Побарувања од буџетот, побару- Служба за спро-
вања од странски носители на ведување на 
социјално осигурување, вложени здравственото 
средства, непокриени загуби, об- осигурување 
врски спрема добавувачите, кре-
дити за обртни средства, резерви 
на фондовите и инвестициони 
средства за развој на здравстве-
ните установи 

Изработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Собирање и об- х х х 31.07 
работка 

22 

О 
2=1 
* 
crt д 
ЗЈ 
Ѕ=1 а 
о 
н 
а 
> 
п 
0 
-а 

5 Збирен годишен за 
клучен лист на за 

Податоци според структурата на Служба за спро- Изработка на 
основниот контен план за заедин- ведување на сумари за 

едниците на здрав- пите на здравственото осигуру- здравственото СФРЈ 
ствено^ѓо осигурува- вање осигурување 
ње — според видо-
вите на заедниците 

Собирање и об-
работка 

х х х 31.03 47 — 

01 пз о 

б Годишен заклучен Податоци според структурата на Служба за спро- Изработка на 
лист на фондовите основниот контен план за заедин- ведување на сум^ри за 
на здравственото ците на здравственото осигурува- здравственото СФРЈ 
осигурување ње осигурување 

'Собирање и об-
работка 

- х х 31 ОЗ 33 — ОЈ И ОЈ 
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7 Месечен извештај за 
осигурениците 

Состојба и д в и ж е њ е на осигуре-
ниците на општествениот сектор, 
приватниот сектор, учениците во 
стопанството и лицата кои вршат 
самостоен! професионални де ј -
ности според полот и дејноста: 
Состојба и движење на членови-
те на семејството па лицата в р а -
ботени во странство чи ја здрав-
ствена заштита го товари стран-
скиот носител на осигурувањето 
(според конвенциите) 

Служба за спро-
ведување на 
здравственото 
осигурување 

Изработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Собирање и об-
работка 

30. МЕС. 34 2300 

8 Тримесечен извеш- Случаи и денови на привремена Служба за спро- Изработка па 
ФДТ ТД ППМИПРМРНДТД ГГТПРгТРИПРТ ТП папптд ГГТППП7Т ГТП- гт Л г̂ т.тогл-* ---.о та ј за привремената 
спреченост за рабо-
та 

спреченост за раоота според по- ведување на 
лот и причината на опременоста здравственото 
според изворите на средствата од осигурување 
кои се исплатува надоместокот на 
личниот доход 

сумари за 
С Ф Р Ј 

Собирање и об-
работка 

30.0* 
31.07 
31.10 
28.02 

НО — 

9 Полугодишен извеш- Случаи и денови на привремена Служба за спро- Изработка на 
та ј за привремената спреченост за работа според де ј - ведување на сумари за 
спреченост за рабо- поетите и причината ил сп^' ' р ^ о - здравственото С Ф Р Ј 
та на осигурениците ста според изворите на средства- осигурување 

та од коп се исплатува надомес-
токот на личниот доход 

Собирање и об-
работка 

31 07 
28 02 

605 , — 

10 Тримесечен извеш-
та ј за користењето 
на правата од здрав-
ственото осигурува-
ње 

Случаи и денови на болничко ле-
кување, број на издадени лекови 
како и користење на други пра-
ва според изворот на с р е д с т а в а 
што служат за покритие на овие 
права. 
Случаи на користење па здрав-
ствена заштита на* товар на 
странскиот носител на осигурува-
њето и по основ на реципроцитет 
(според конвенциите) 

Служба за спро-
ведување на 
здравственото 
осигурување 

Изработка на 
сумари за 
С Ф Р Ј 

Собирање и об-
работка 

31.04 
31.07 
31 10 
28 02 

418 

11 Анкета за заедници-
те на здравственото 
осигурување 

Заедници според видот на заед-
ниците (на работници, земјоделци 
и на лицата што вршат самостој-
ни професионални дејности), бро-
јот на осигурените лица, видови-
те на правата, височината на 
стапките на придонесите и др. 

Служба за спро-
ведување на 
здравственото 
осигурување 

Изработка на 
прегледи за 
С Ф Р Ј 

Собирање х X X 31.07 8 44 — 
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12 Тримесечен извеш-
тај за несреќите при 
работата 

Повредени лица според дејности- Служба! за спро- Изработка на Собирање 
те и полот, смртни случаи ведување на прегледи за работка 

здравственото СФРЈ 
осигурување 

и об- X X 30.04 
30.07 
31.10 
28.02 

84 — 

13 Годишен извештај Повредени лица според дејности- Служба за спро- Изработка на Собирање и об- х х 30 05 8 500 
за несреќите при ра- то, начинот на настанувањето на ведување на прегледи за работка 
ботата несреќата, материјалниот причи- здравственото СФРЈ 

нител, природата на повредата, осигурување 
причината за несреќата — според 
дејностите и бројот на повредени- , 
те лица 

"о Назив на истражувањето 
а 

С о д р ж и н а 
Koi е должен 

да даде 
податоци 

Обврски на статистичката служба 

на сотузниот 
орган 

—« организации 
во републиката 

Со пода-
тоците ке 
располага 

Први 
резул-

тати од 
обработ-

ката** 

8. 4 

Трошоците (во илј. 
динари ги поднесува 

>>2 
© н 

8 9 10 11 12 13 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВОТО 

1 Извешта] за органи-
зационата структура 
кадрите и опремено-
ста на здравствени-
те работни органи-
зации 

Податоци за мрежата на здрав- Сите здравстве- Собирање, сре-
ствоните раоотни организации, за 
кадрите и капацитетот по органи-
зациони единици. Податоци за 
опременоста на з,дг>авствените ра-
ботни организации 

ни раоотни 
ганизации 

ор- дување и сора-
ботка на сума-
ри за СФРЈ 

* — О (образец) 
— Р (резултати од обработката) 
— х (податоци) 

•* — рокови за СФРЈ 

Сите здравстве-
ни работни ор-
ганизации од-
редени за соби-
рање. средува-
ње, обработка и 
доставување из-
вештаи 

х X 01.04 187 209 845 
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2 Извештај за работа- Податоци за медицинските кадри Сите здравстве- Обработка на 
та на здравствените по профили вработени во соодвет' 
работни организа- ната служба, број на организацио 
ции ни единици, посети к а ј лекари и себно за секоја 

други медицински работници и служба 
категорија на здравственото оси-
гурување на лицата што ја посе-
тиле здравствената работна орга-
низација 

ни работни ор- сумари за СФРЈ ни работни 
ганизации по-

енте здравстве-
ор-

ганизации од-
редени за соби-
рање, средува-
ње, обработка и 
доставување из-
вештаи 

х х 01,05 250 833 2С64 

3 Извештај за заболу-
вањата и состојбите 
утврдени во служ-
бата за општа прак-
тика и во специ ја-
листичките служби, 
во службата на меди-
цината на трудот и 
во диспанзерските 
служби 

Податоци за заболувањата и за 
состојбите утврдени во службите 
за општа практика и во с о ц и -
јалистичките служби, во служба-
та на медицината на трудот и во 
диспанзерските служби к а ј оние 
лица што се обрнале до здравс-
твените установи за давање 
здравствена заштита 

Сите здравстве-
ни работни ор-
ганизации 

Обработка на 
сумари за СФРЈ 

Сите здравстве-
ни работни ор-
ганизации од-
редени за соби-
рање, средува-
ње,, обработка и 
доставување из-
вештаи 

х х 01 05 151 3330 

4 Евиденција на 
здравствените 
ботници 

Податоци за здравствените работ- Сите здравстве- .Обработка на Сите здравст- х х х 31.12 43 245 792 
ра- ници според профилот, специјал- ни работни ор- сумари за СФРЈ 

поста, годините на возраст, видот ганизации, како 
на установата каде што работат, и секој поединец 
договорниот работен однос и вр- што врши при-
шењето на приватна практика ватна практика 
— Состојба на 30 IX 

вени раоотни 
организации од-
редени за соби-
рање, t средува-
ње, обработка и 
доставување 
извештаи — 
Рок 31 X 

5 Болесничко-статис- Податоци за лица што се лекува- Сите болнички Обработка на Сите здравст- х х х 31.12 190 1501 2526 
тичко ливче ни во стационари^ здравствени установи и ста- сумари за СФРЈ 

работни организации: пол, воз- ционари / 
раст, занимање, категорија на 
здравственото осигурување, ди-
јагноза и должина на лекување-
то. За умрените — и дијагноза за 
причината на смртта 

вени работни 
организации од-
редени за соби-
рање, средува-
ње. обработка и 
доставување 
извештаи — 
Рок 31 X 
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б Картон на повреден Податоци за повредите на лица Сите болнички Обработка на Сите здравст-
вото се лекувани во стационари^ установи и ста- сумари за С Ф Р Ј вени работни 
здравствени работни организа- ционари организации од-
ции: пол, возраст, занимање, ка - * редени за соби-
тегорила на здравствено осигуру- ра ње, средува-
ва№be, време на повредата, ди јаг - ње. обработка 
ноза и вид на повредата (при во реиуб. завод 
работата, вон работа) _ за здрав, з а ш -

тита и доставу-
вање извештаи 

х х 31.12 109 372 603 

7 Пријава на породу- Податоци за родилката, породу- Сите болнички Обработка на 
вашето и новороденчето. Подато-
ци за заболување па родилка и 
новороденче и за состојбата при 
пописот. За умрена родилка и но-
вороденче — податоци за причи-
ната на смртта 

и вонболнички сумари за С Ф Р Ј 
родилни домови 

Сите здравст-
вени работни 
организации од-
редени за соби-
рање, средува-
ње. обработка 
во репуб. завод 
за здрав, з а ш -
тита и доставV-
вање извештаи 

х х 31.12 138 392 784 

Пријава на фета ита Податоци за поранешните бреме- Сите здравстве- Обработка на Сите здравст-
смрт пости и наметнувања, за видот на ни работни ор- сумари за С Ф Р Ј вени работни 

сегашното пометнување, за ком- ганизации во организации од-
г^икациите , исходот и броЈот на кои се врши редени за соби-
гкиЕите деца прекин на бре- раље. средува-

меност ње. обработка 
во репуб. завод 
за здрав, з а ш -
тита и jocTaBv-
вање извештаи 

х х х 31 12 69 287 595 

9 Лист на рехабилпта- Податоци за лицата што биле на Сите з д р а в и в е - Обработка на 
ција рехабилитација во здравствените ни работни ор- сумари за С Ф Р Ј 

работни-организации:-пол, брачна ганизации за 
состојба, работа што ја вршат, рехабилита-
ш и ф р а на стопанската' дејност, ција* 

Сите здравст-
вени работни 
организации од-
редени за соби-
рање, средува-

х х 31.12 68 195 377 

л 
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категорија на здравственото оси-
гурување болести и состојби по-
ради кои се врши рехабилитаци-
јата, траење и исход на рехабили-
тацијата 

ње, обработка 
во репуб. завод 
за здрав, заш-
тита и доставу-
вање извештаи 

10 Извештај за привре-
мената неспособност 
— спреченост за ра-
бота 

Податоци за активни осигуреници 
гфнврелтено неспособни за работа 
поради болест или повреда пол 
I ранка на стопанската дејност, 
дијагноза, причина на привреме-
ната неспособност — спреченост 
за работа и должина на траењето 
на неспособноста — спреченоста 
за работа 

Сите з д р а в и в е - Обработка на 
ни раоотни ор-
ганизации што 
отвораат боле-
дување на ак-
тивни осигуре-
ници привреме-
но неспособни 
за работа 

сумари за СФРЈ 
Сите здравст-
вени работни 
организации од-
редени за соби-
рање, средува-
ње. обработка 
во репуб. завод 
за здрав, заш-
тита и доставу-
вање извештаи 

х х 31.12 189 1356 4206 

И Извештај за извр-
шени! е имупизации 

Податоци за бројот на вакцинира-
ните лица и за видот на изврше-
ните имунизации 

\ 

Сите здравстве-
ни работни ор-
ганизации што 
спроведуваат 
имунизација 

Обработка на 
сумари за СФРЈ 

Сите здравст-
вени работни 
организации од-
редени за соби-
рање, средува-
ње. обработка и 
доставување из-
вештаи 

х х 01 05 8022) 392 1081 

12 Извештај за движе-
њето на заразните 
болести 

Податоци за лицата ка ј кои е ут-
водена заразна болест, за видови-
те заразни болести и за преземе-
ните мерки 

Сите здравстве-
ни работни ор-
ганизации што 
ќе утврдат за-
разна болест 

Обработка на 
сумари 

Сите здравст-
вени работни 
организации од-
редени за соби-
рање, средува-
ње, обработка и 
доставување из-
вештаи 

х х 01 МЕС. 
10 МЕС. 
20. МЕС. 

20022) 776 1507 

«*) Опфатил и трошоците на службата за туберкулоза 
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СУДСКА СТАТИСТИКА 
Истражувања од инте-
рес за целата земја 

Статистички органи 
1 Статистички лист за Кривично дело, време и место на Првостепен суд Печатење обра- Печатење об-

осудено полнолетно извршувањето на кривичното де- од општа ботни табели, 
лице (СК-11 — со- ло, главна казна или мерка, мер- надлежност: обработка на 
бирање месечно — ка на безбедност, условна осуда, општински, сумари 
обработка годишна) поранешна осуда, пол, возраст, окружен 

занимање 

расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

х Прет-
ходни 
31.05 ко-
нечни 
20.07 
15.12 

76 700 

2 Статистички лист за Кривично дело, време и место на Првостепен суд 
осудено малолетно извршувањето на кривичното де- од општа 
лице (СК-21 — со-
бирање месечно — 
обработка годишна) 

ло, малолетнички затвор или вое- надлежност: 
питна мерка, мерка на безбед- општински, 
ност, поранешна осуда, семејни окружен 
прилики, занимање на родите-
лите 

Статистички органи 
Печатење обра- Печатење об-
ботни табели, расци, собира-
обработка на 
сумари 

ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

х х Прет-
ходни 
31.05 
конечни 
20.07 

15.12 

48 123 

3 Статистички лист за Вредност на спорот, вид на спо- Првостепен 
решен спор во сто- рот, решение на спорот, репуб- стопански суд: 
лански суд (СПС-11 личка припадност на стран- окружен, виши 
собирање месечно — ките, сектор и дејност на стран-
обработка годишна) ките во спорот 

Статистички органи 
Печатење обра- Печатење об-
ботни табели, расци, собира-
обработка на ње, подготовка 
сумари на обработката, 

обработка 

х х Конеч-
ни 
05.06 

45 585 

Статистички лист за 
обвинето полнолетно 
лице против кое е 
завршена кривична 
постапка со запира-
ње или со одбивачка 
односно ослободува-
чка пресуда (Опт/1) 
— Собирање месечно 
— обработка годиш-
на 

Дело, законски основ според кој 
постапката е запрена односно 
според кој обвинетиот е осло-
боден од обвинението' или обви-
нението е одбиено, претходно ли-
шување од слобода (притвор) 

Општински и 
окружни судови 
од општа 
надлежност 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

- X X 01.07 62 — 

* М 
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Статистички лист за 
малолетно лице про-
тив кое кривичната 
постапка пред сове-
тот за малолетници 
е запрена (Опт-1/Мл) 
— собирање месечно 
— обработка годиш-
на 

Сторител на делото, помал мало- Оптински и Сојузниот Републички и 
летник постар малолетник, дело, окружни судови секретаријат за покраински се-
законски основ според кој пос- од општа над- правосудни и кретаријат за 
тапката е запрена, применети лежност општи управни правосудство, 
привремени мерки во текот на работи. Обра- Собирање, под-
постапката ботка на сумари готовка на об-

работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

6 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Општински и Сојузниот Републички и 
та ј за предметите на шени предмети на истрагата, број окружни судови секретаријат за покраински се-
истрагата и за прит- на лица против кои е одреден од општа 
ворот (КС/истр.) — притвор, траење на притворот во надлежност 
годишно претходната постапка и број на 

вложени ж а л б и 

правосудни и кретаријат за 
општи управни правосудство, 
работи. Обра- Собирање, под-
ботка на сумари готовка на об-

работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

7 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Општински и Сојузниот Републички и 
та ј за движењето на шени предмети, резултати од о- окружни судови секретаријат за покраински се-
кривичните предате- кончувањето 
ти во првостепената постапка 
постапка (KC-2/I) — 
годишно 

првостепената од општа 
надлежност 

правосудни и кретариЈат за 
општи управни правосудство, 
работи. Обра- Собирање, под-
ботка на сумари готовка на об-

работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

х х 01.07 12 — 

х х 01.05 

х х 01.05 9 — 

8 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере-
таЈ за движењето на 
кривичните предме-
ти на малолетници 
во подготвителна 
постапка и во пос-
тапка пред совет за 
малолетници и за 
притворот на мало-
летници (КС-2/1-
-Мл) — годишно 

шени предмети резултати од 
кончувањето на постапката 

Општински и 
окружни судови 
од општа 
надлежност 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи Обра-
ботка на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката и об-
работка на пра-
шал ници 

х х 01.05 8 — 

9 Статистички извеш- Број на пратени, решени и нере- О к р у ж н и судо- Сојузниот Републички и 
та ј за движењето на шени пг^Д'-с 
кривичните предме- кончувањето 
ти во второстепена жалбите 
постапка (KC-2/II) 
годишно 

ти. резултати од о- ви од општа 
на постапката по надлежност, 

републички и 
покраински 
врховен суд 

Со податоците располага окружниот суд од општа надлежност. 

секретаријат за покраински се-
правосудни и кретаријат за 
општи управни правосудство, 
работи. Обра- Собирање, пот-
ботка на сумари готоЕка на об-

работката и об-
работка на пра-
шал ници 

х23) х х 01.05 — 5 — 
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10 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере-
тву за движењето на шени предмети и резултати од о-
кривичните предме- кончувањето на постапката 
ти во постапката од 
трет степен 
(KC-2/III) — годи-
шно 

Републички 
и покраински 
врховен суд и 
Врховниот суд 
на Југославија 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 

општи управни правосудство, 
работи. Собира- Собирање, под-
ње и обработка 
на сумари 

готов ка на об-
работката и об-
работка на пра-
ш а л н и к 

X X 01.05 

11 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Републички и 
та ј за движењето на решени предмети и резултати од покраински 
кривичните предме- окончувањето на постапката по врховен суд и 
ти по барањата за вложените барања Врховниот суд 
заштита на закони- на Југославија 
тоста и по барањата 
за вонредно убла-
жување казна 
(КС/зз) — годишно 

Сојузниот Републички и 
секретаријат за покраински се-
правосудни и крстари јат за 
општи управни правосудство, 
работи. Собира- Собирање, под-
ње и обработка готовка на об-
на сумари работката и об-

работка на пра-
шал ници 

X X 01.05 3 — 

12 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Општински и Сојузниот Републички и 
т а ј за движењето на шени предмети, резултати од о- окружни судови секретаријат за покраински се-
процесните предме- кончувањето 
ти во првостепената постапка 
постапка (ГС-п/I) т -
годишно 

на првостепената од општа 
надлежност 

правосудни и кретаризат за 
општи управни правосудство, 
работи. Обра- Собирање, под-
ботка на сумари готовка на об-

работката и об-
работка на пра-
шалници 

х х 01.05 — 9 — 

13 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Општински и Сојузниот Републички и 
та ј за движењето на шени предмети, одлуки по туж- окружни судови секретаријат за покраински се-
предметите по туж- би, вложени приговори на изда- од општа 
бите за издавање дени платни налози надлежност 
платен налог во пр-
востепена постапка 
(ГС-пл/1) —годишно 

правосудни и кретаријат за 
општи управни правосудство, 
работи. Обра- Собирање, под-
ботка на сумари готовка на об-

работката и об-
работка на пра-
шалници 

х х х 01.05 — 6 — 

14 Статистички извеш-
тај за движењето на 
зем ј ишнокнижните 
предмети во прво-
степена постапка 
(ГС-зки/1) — годи-
шно 

Број на примени, решени и нере- Општински 
шени предмети, број на издадени судови 
зк. извадоци, преписи и службе-
ни потврди 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

х х 01.05 

I у 



! 

8 9 10 11 12 13 

15 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Општински 
та ј за движењето на шени предмети, дозволени извр- судови 
предметите на извр- шувања, спроведени извршувања 
шување и обезбеду-
вање во првостепена 
постапка (ГС-и/1) — 
годишно 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра -
ш а л н и к 

х х 01 05 9 — 

16 Статистички извеш- Зрој на примени, решени и нере- Општински 
таз за движењето на шепи оставински и други вонпро- судови 
вонпроцесните пред- цесни предмети. Прилив на од-
мети во првостепена делни видови посложени вонппо-
постапка (ГС-в/1) — цесни предмети 
годишно 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретари јат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра -
ш а л ници 

х х 01.05 — 8 — 

17 Статистички извеш- Бро ј на примени, решени и нере- О к р у ж н и судо-
та ј за движењето на шени предмети, резултати од о- ви од општа 

кончувашето на второстепената надлежност, 
постапка 

процесните изврш-
ни и вонпроцесни-
те предмети во вто-
ростепена постапка 
(ГС-пив/П) — годи-
шно 

републички и 
покраински 
врховен суд 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка н а с у м а р и 

Републички и 
покраински се-
кретари јат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра -
ш а л ници 

х23) х х 01.05 6 — 

18 Стзтистички извеш- Број па примени, решени и нере-
таЈ за движењето на шени предмети, резултати од о -
граѓанските предме- кончувањето на постапката 
ти по вложените ре- трет степен 
визии (ГС/рев) — 
годишно 

Републички и 
покраински 

од врховен суд 
и Врховниот 
суд на 
Југославија 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Собира-
њ е и обработка 
на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

- х х 01.05 — 2 — 

Статистички извеш-
тај за дЕилссњето на 
граѓанските предме-
ти по баранвата за 
заштита на закони-
тоста (ГС/зз) — го-
дишно 

Бро ј на п р е с н и , решени и нере-
шени предмети и резултати од о-
копчувањето на постапката по 
вложените барања 

Републички и 
покраински 
врховен суд и 
Врховниот суд 
на Југославија 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Собира-
њ е и обработка 
на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра -
в и л н и ц и 

х х 01.05 — 2 — 
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20 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Врховниот суд 
та ј за движењето на шени предмети, резултати од о- на Југославија 
предметите по бара- кончувањето на постапката по 
њата за заштита на вложените барања 
законитоста против 
одлуките на Врхов-
ниот стопански суд 
(ПС/зз) — годишно 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Соби-
рање и обра-
ботка 

- - х 01.05 3 о И 

е 
Ф еа •О 

ЧЈ ра 
•а ѕ 

21 Статистички извеш- Број на поведени граѓански спо-
та ј за поведените роки по одделни области на гра-
граѓански спорови ѓанско-правните односи и вред-
(ГС-п/вр) — годи- ност на предметите на спорот 
шио 

Општински и Сојузниот 
окружни судови секретаријат за 
од општа 
надлежност 

правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-

ботка на сумари гбтовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х X X 01.05 14 — 

О 
и 

22 Статистички извсга- Број на примени, решени и нере-
тај за движењето на 
предметите по пред-

ивни предмети на присилно по-
рамнување и стечај, резултати од 

лозите за присилно окончувањето на постапката 
порамнување и сте-
ча ј на имател на 
дуќан (ГС-пс/1) — 
годишно 

23 Статистички извеш-
тај за дви ж е " ; го па 
предметите по туж-
би во управни спо-
рови (УСД) — годи-
шно 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети, резултати од о-
кончувањето на постапката по 
тужбата 

Општински 
судови 

Републички и 
покраински 
врховен суд и 
Врховниот суд 
на Југославија 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Собира-
ње и обработка 
на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

х х 01.05 — 4 г -

х х 01.05 3 — 

И 
и 
и а 
о 
н 
а > 
о е 
и «н 

W •о о 

24 Статистички извеш- Број нт* примени, решени и нере- Врховниот суд 
тај за движењето на шепи предмети, подносител на на Југославија 
предметите по ж а л - жалба и*резултати од окончува-
би во управни спо- њето на постапката по жалбата 
рови (УС/Н) — го-
дишно 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Собира-
ње и обработка 

- - х 01.05 

Q 
•3 
оз ПЗ Р 
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25 Статистички извеш-
тај за правосилно 
довршените управни 
спорови (УС-вр) — 
годишно 

Број ка провосилно окончани уп-
равни спорови според материјата 

Републички и 
покраински 
врховен суд 
и Врховниот суд 
на Југославија 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Собира-
ње и обработка 
на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

- х х 01.05 5 — 

26 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Врховниот суд 
тај за предметите по шени предмети, резултати од о- на Југославија 
барања да се испита кончувањето на постапката по 
одлука донесена во вложените барања 
управен спор 
(УС-исп) — годишно 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Собира-
ње и обработка 

- - х 01.05 

27 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Врховниот суд 
та ј за движењето на шени предмети, резултати од о- на Југославија 
предметите по под- кончувањето на постапката по 
несените барања за вложените барања 
заштита на закони-
тоста против одлу-
ки донесени во уп-
равни спорови 
(УС/зз) — годишно 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Собира-
ње и обработка 

- - х 01.05 

28 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Републички 
та ј за движење- шени предмети, резултати од о- и покраински 
то на предметите по кончувањето на постапката по врховен суд и 
барањата за зашти- вложените барања Врховниот суд 
та против конечни на Југославија 
поединечни акти ко-
га не е предвидена 
друга судска зашти-
та (3/па) — годишно 

Сојузниот Републички и 
секретаријат за покраински се-
правосудни и крстари јат за 
општи управни правосудство, 
работи. Собира- Собирање, под-
иже и обработка готовска на об-
на сумари работката, обра-

ботка на пра-
ш а л н и к 

х х 01.05 

29 Статистички извеш-
тај за движењето на 
предметите по пред-
лозите за заштита 
поради незаконито 
дејствие (Знр/1) — 
годишно 

Број, на примени, решени и нере-
шени предмети, резултати од о-
кончувањето на постапката по 
поднесените предлози, мерки што 
ги применил судот заради извр-
шување на решение со кое е за -
брането натамошно вршење на 
дејствието 

Окружни судо-
ви од општа 
надлежност 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х23) х х 01.05 3 — 
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30 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Републички и 
та ј за движењето на шени предмети, резултати од о- покраински вр-
предметите по ж а л - кончувањето на постапката по ховен суд 
би против решенија вложените жалби 
донесени по предло-
зите за заштита по-
ради незаконито деј-
ствие (Знр/И) — 
годишно 

С О Ј У З Н И О Т Републички и 
секретаријат за покраински се-
правосудни и крстариjат за 
општи управни правосудство, 
работи. Обра- Собирање, под-
ботка на сумари готовка , на об-

работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

х х 01.05 — 2 — 

31 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Републички и 
Taj за движењето на шени предмети, резултати од о- покраински 
предметите по бара- кончувањето на постапката по ховен суд 
њата за судска заш- поднесените барања 
тита против второ-
степените решенија 
на советите за пре-
кршоци (П/сз) — го-
дишно 

Сојузниот 
вр- секретаријат за 

правосудни и 
општи 
работи 
ботка на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 

управни правосудство. 
Обра- Собирање, под-

готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

х х 01.05 — 3 — 

32 Статистички извеш- Вид на судот, седиште на судот, 
та ј за бројната сос-
тојба на судии, су-
дии-поротници и 
друг персонал вра-
ботен во судовите од 
општа надлежност 
(О/рс) — годишно 
31.12 

број на судии, на судии-поротни-
ци, на стручни соработници, на 
административен и помошен пер-
сонал — податоци за кадрите 
според полот 

Сите судови од Сојузниот Републички и 
општа надлеж- секретаријат за покраински се-
ност правосудни и кретаријат за 

општи управни правосудство, 
работи. Собира- Собирање, под-
иже и обработка готовка на об-
на сумари работката, обра-

ботка на пра-
шал ници 

х х 01.05 10 

33 Статистички извеш-
тај за движењето на 
предметите по сто-
пански спорови во 
првостепена постап-
ка (ПС-п/1) — годи-
шно 

Број на примени, решени и нере- Окружни и 
шени предмети, резултати од о- виши стопан-
кончувањето на првостепената ски судови 
постапка 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

х24) х х 01.05 — 4 

34 Статистички извеш-
тај за движењето на 
предметите по туж-
би за издавање пла-

1 тен налог во прво-
степена постапка 
(ПС-пл/Х) — годи-
шно 

Број на примени, решени и нере- Окружни сто-
шени предмети, одлуки по тужби, лански судови 
вложени приговори против изда-
дени платни налози 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

х24) х х 01.05 — 3 
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35 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Окружни и ви- Сојузниот Републички и 
тај за движењето на шени предмети за извршување и ши стопански секретаријат за покраински се-
предметите за извр-
шување и на вон-
процесните предме-
ти во првостепена 
постапка (ПС-ив/1) 
— годишно 

на вонпроцесни предмети, одлуки судови 
донесени по барања за извршу-
вање 

правосудни и кретариЈат за 
општи управни правосудство, 
работи. Обра- Собирање, под-
а т к а на сумари готовка на об-

работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

х24) х х 01.05 5 — 

36 Статистички извеш-
тај за движењето на 
предметите по пред-
лозите за присилно 
порамнување и сте-
ча ј (ПС-пс/1) — го-
дишно 

Број на примени, решени и нере- Окружни сто-
шени предмети за присилно по- лански судови 
рамнување и стечај, подносител 
на предлогот, резултати од окон-
чувањето на постапката 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

x2i) х х 01 05 5 — 

37 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Виши стопански Сојузниот 
тај за движењето на шени предмети, резултати од о- судови и Врхов- секретаријат за 
процесните предме- кончувањето на постапката по пиот стопански правосудни и 
ти, на предметите на вложени жалои 
присилни порамну-
вања и стечаи, на 
извршувања и на 
вонпроцесните пред-
мети во вонпроцес-
ната постапка 
(ПС-пив/Н) — годи-
шно 

суд општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шал чини 

х х 01.05 — 3 

38 Статистички извеш-
тај за движењето на 
предметите по упра-
вно-сметковни спо-
рови во првостепена 
постапка (ПС-урс/1) 
— годишно 

Број на примени, решени и пере- Виши стопаи-
шени предмети, подносител на ски судови 
тужба, резултати од окончување-
то на првостепената постапка 

С О Ј У З Н И О Т 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обработ-
ка на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х 01.05 — 2 — 

м) Со податоците располага окружниот стопански суд. 
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39 Статистички извеш-
та ј за движењето на 
предметите по упра-
вно-сметковни спо-
рови во второстепе-
на постапка 
(ПС-урс/Н) — годи-
шно 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети, резултати од о-
кончувањето на 
вложени жалби 

постапката 

Врховниот сто-
пански суд 

40 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Врховниот сто-
та ј за движењето на шени предмети, по вложени ба- лански суд 
предметите по бара- рања 
њата за заштита на 
законитоста против 
одлуки на стопански 
судови донесени во 
стопански и управ-
но-сметковни споро-
ви (ПС-п/зз) — го-
дишно 

41 Статистички лист за 
стопански престапи 
(ПС-1) — собирање 
месечно — обработ-
ка годишна 

Стопански престап, осудено прав-
но лице, осудено одговорно лице 
според функцијата, изречена каз-
на, изречена заштитна мерка, ус-
ловни осуди, поранешни осуди за 
стопански престап (поврат) 

Окружни и ви-
ши стопански 
судови 

42 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Окружни и ви-
та ј за движењето на шени предмети, резултати од о- ши стопански 
предметите на сто- кончувањето на првостепената судови 
лански престапи во постапка 
првостепената пос-
тапка (ПС-пк/1) — 
годишно k 

5 6 7 8 9 10 

Сојузниот — - х 01.05 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Собира-
ње и обработка 

Сојузниот — - х 01.05 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Соби-
рање и обра-
ботка 

Сојузниот Републички и х х 01.07 
секретаријат за покраински се-
правосудни и кретаријат за 
општи управни правосудство, 
работи. Обра- Собирање, под-
а т к а на сумари готовка на об-

работката, обра-
ботка на пра-
в и л н и ц и 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х24) х х 01.05 
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43 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Виши стопан-
тај за движењето на шени предмети, подносител на ски судови и 
предметите на сто- жалба, резултати од окончување*- Врховниот сто-
пански престапи во то на постапката по вложени лански суд 
второстепената пос- жалби 
тапка (ПС-пк/П) — 
годишно 

Сојузниот Републички и 
секретаријат за покраински се-

х х 01.05 — 2 — 

правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на су-
мари 

кретаријат за 
правосудство. 
Подготовка на 
обработка, об-
работка, обра-
ботка па пра-
шалници 

44 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Врховниот сто- Сојузниот 
тај за движењето на 
предметите по бара-
ња за заштита на 
законитоста против 
одлуки на стопански 
судови донесеш! по 
стопански престапи 
(ПС-пк'зз) — годи-
шно 

шени предмети, на одлуки 
вложени Одрала 

по лански суд секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Собира-
ње и обработка 

х 01.05 

45 Статистички извеш-
та ј за бројната сос-
тојба на судии, су-
дии-порогници и 
друг персонал вра-
ботен во стопански-
те судови (О/пс) — 
годишно 31.12 

Вид на судот, седиште на судот, 
број на судии, на судии-поротни-
ци, на стручни соработници, на ад-
министративен и помошен персо-
нал — податоци за кадрите спо-
ред полот 

Сите стопански Сојузниот Републички и 
судови секретаријат за покраински се-

правосудни и крстари јат за 
општи управни правосудство, 
работи. Собира- Собирање, под-
ње и обработка готовка на об-
на сумзри работката, обра-

ботка на пра-
шалнр!ци 

х24) х х 01.05 4 — 

46 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Општински су- Сојузниот Републички и х х х 01.05 4 
тај за предметите на шени предмети, резултати од о - дни за прекр- секретаријат за покраински се-
прекршоци во прво- кончувањето на првостепената шоци и други правосудни и кретаријат за 
степена постапка постапка органи овласте- општи управни правосудство. 
(П/1) —годишно ни за водење работи. Собира- Собирање, под-

прекршочна ње и обработка тетовка на об-
постапка на сумари работката, обра-

ботка на пра-
ш а л н и к 

47 Статистички извеш- Број на примени, решени и нере- Републички со- Сојузниот Републички и 
тај за предметите шени предмети, резултати од о- вети за прекр-
на прекршоци во кончувањето на постапката по шоци 
второстепена поста- жалби 
ика (П/И) — годи-
шна 

секретаријат за покрахшски се-
правосудни и крстари јат за 
општи управни правосудство, 
работи. Собира- Собирање, под-
н»е и обработка готовка на об-
од сумари работката, обра-

ботка на пра-
ш а л н и к 

х х 01.05 — 3 — 
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48 Статистички извеш-
тај за видовите 
прекршоци, казнети 
лица и изречени ка-
зни и заштитни ме-
рки по правосилно 
донесени г стет i.:\,i 
во прекршочна пос-
тапка (П/вр) — го-
дишно 

Видови прекршоци, број казнети Општински су-
лица, изречени казни и примене- дни за прекр-
ти заштитни мерки шоци и други 

органи овласте-
ни за водење 
прекршочна 
постапка 

Сојузниот 
секретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Собира-
ње и обработка 
на сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

х х 01.07 18 — 

49 Статистички извеш-
тај за избраните су-
дии за прекршоци и 
судиитс-поротпици 
(П/ос) — годишно 
31 12 

Број на судии за прекршоци и на Судии за пре- Сојузниот 
судии-поротници кршоци и сове- секретаријат за 

ти за прекршо- правосудни и 
ци општи 

работи. Соби-
рање и обра-
ботка на 
сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 

управни правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

х х 01.05 — 3 — 

50 Статистички извеш- Број на полнолетни лина на из- Казнено*поп- Сојузниот Републички и 
тај ла полнолетните држување казна, според полот, равни домови и секретаријат за покраински се-
лииа во казнено-по- вид на КПУ, примени, отпуштени, затвори правосудни и кретаријат за 
правни 7/станови состојба на почетокот и на кра- општи управни правосудство. 
(ИК-1) — годишно зет ка п з * ? т а ј н и о т период работи. Обра- Собирање, под-

метка на сумари готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

х х 01.06 11 — 

51 Статистички ј п у ш -
тај за ма ло I«, 1 шие 
лица во казнено-по-
ггоатчтш ч воспитно-
-Tv^'p^i^i'it ла"*°ги 
(ИК-2) — Г О Д Н Т Ј Т Н О 

Ер*" 
'ЈТ'! 

id малолетни лица на из- Кззнено-поп- Сојузниот 
V't'r 

Републички и 
Е КЈ зна И воспитна мео- равни домови и секретаријат за покраински се-

ка во КЛД и ВПД, според полот, воспитно-поп-
пппмени, отпуштени, состојба на равни домови 
поттртокот и на крајот на извеш-
таи-тот период 

правосудни и кретаријат за 
општи управни правосудство 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка па пра-
шалпици 

х х 01 Об 4 — 

52 Статистики И? Рин-
т а ј ГОЛИОТ. ТП,тг. 

гој па лица, години на возраст, 
рид и височина 

липа ^ - т ^ т " : по из- казна, вид на КПУ 
ДР'тгУт,ЈТт,'? крзна 
(31K-G) — годишно 

Казнено-поп- Сојузниот Републички и 
па изречената равни домови и секретаријат за покраински се-

затвори правосудни и крстари јат за 
општи управни правосудство, 
работи. Обра- Собирање, под-
ботка на сумари готовка на об-

работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

х х 01.06 11 — 



I 

9 10 11 12 IS 
n i-J 

53 Статистички извеш- Број на лица, години на возраст, Казнено-поп- Сојузниот Републички и 
тај за малолетните вид и височина на изречената равни домови и секретаријат за покраински се-
лица примени на из-
држување казна и 
воспитна мерка на 
упатување во вос-
питно-поправен дом 
(ИК-4) — годишно 

санкција воспитно-поп- правосудни и крстари јат за 
равни домови општи управни правосудство. 

работи. Обра- Собирање, под-
ботка на сумари готовка на об-

работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

х х 01 Об 3 — 

54 Статистички извеш- Број на лица, вид и време на из- Казнено-поп Сојузниот Републички и 
тај за полнолетните држаната казна равни домови и секретаријат за покраински се-
лица отпуштени од затвори правосудни и кретаријат за 
издржување казна општи управни правосудство. 
( И К - — годишно работи. Обра- Собирање, под-

а т к а на сумари готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

х х 01.06 И 

Статистички извеш- Број на лица, вид и време на из- Казнено-поп- Сојузниот 
тај за малолетните 
лица отпуштени од 
издржување казна и 
воспитна мерка упа-
тување во воспитно-
-поправен дом 
(ИК-6) — годишно 

држаната казна-мерка 
Републички и 
покраински се-

правосудни и кретаријат за 
општи управни правосудство, 
работи. Обра- Собирање, под-

равни домови и секретаријат за 
воспитно-поп-
равни домови 

ботка на сумари готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

х х 01.06 3 — 

56 Статистички извеш- Број на лица, должина на у^лоз- Хазнено-поп- Сојузниот се- Републички и 
та ј за условниот от- ниот отпуст, вид и височина на равни домови и кретаријат за 
пуст од издржување изречената казна 
казна врз основа на 
решение од комиси-
ја (ИК-7) — годи-
шно 

затвори правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сума-
та и 

покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

х х 01.06 12 — 

57 Статистички извеш- Број на лица, должина на услов- Казнено-поп- Сојузниот се- Републички и 
тај за условниот от- ниот отпуст, вид на изречената равни домови и кретаријат за 
пуст од издржување казна затвори правосудни и 
казна врз основа на општи управни 
решение од управ- работи, 
ник на казнеио-по- Обработка на 
правна установа ' сумари 
(ИК-8) — годишно 

покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

х х 01.06 8 — 
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58 Статистички извеш- Број на лица, години на возраст, Казнено-поп-
тај за бројната сос- занимање, СР во која е изречена равни домови 
тојба на осудените санкцијата, вид на кривично дело 
лица во казнено-по-
правните домови 
(ИК-9) — годишно 

59 Статистички извеш-
тај за бројната сос-
тојба на лицата на из-
држување воспитна 
мерка упатување во 
воспитно-поправен 
дом (ИК-10) — годи-
шно 31.12 

Број на лица, години на возраст, Воспитно-поп-
занимање, семејни прилики. СР равни домови 
во која е изречена санкцијата, 
вид на кривично дело 

60 Статистички извеш- Број на лица, школска подготовка, Васпитно-поп-
тај за лицата на из- вид на воспитно-образовната ра- равни домови и 
држување казна во бота затвори 
казнено-поправни 
установи, опфатени 1 

со воспитно-образо-
вна дејност (ИК-11) 
— годишно 

61 Статистички извеш- Број на лица, школска подготов- Васпитно-поп-
та ј за лицата на из- ка, вид на воспитно-образовната равни домови 
држување воспитна работа 
мерка упатување во 
воспитно-поправен 
дом, опфатени со во-
спитно-образовна 
дејност (ИК-12) — 
годишно 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на су-
мари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, , под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х ' х 01.06 11 11 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. 
Обработка на 
сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

х х 01.06 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. 
Обработка на 
сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

х х 01.06 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на су-
мари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

X X 0 1 . 0 6 
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62 Статистички извеш-
тај за лицата на из-
држуваше казна ли-
шување од слобода 
и воспитна мерка 
упатување во вос-
питно-поправен дом, 
опфатени со култур-
но-забавна и фис-
културна дејност 
(ИК-13) — годишно 

Вид на културно-забавната и ф и -
скултурна работа и број на лица 
опфатени со таа работа 

Казнено-поп-
равни домови, 
затвори и вос-
питно-поправ-
ни домови 

63 Статистички извеш-
тај за лицата што 
користеле погоднос-
ти во казнено-по-
правни установи и 
воспитно-поправни 
домови (ИК-14) — 
годишно 

Вид на погодностите и број на 
лица пио ги користиле тие noiод-
ности 

Хазнено-поп-
равни домови, 
затвори и вос-
питно-поправ-
ни домови 

64 Статистички извеш- Број на казнети лица и видови Казнено-поп-
тај за лицата спрема 
кои се применети 
дисциплински казни 
во казнено-поправни 
установи и во вос-
питно-поправни до-
мови (ИК-15) — го-
дишно 

на изречените дисциплински каз-
ни 

равни домови, 
затвори и вос-
питно-поправ-
ни домови 

65 Статистички извеш- Вредност на бруто производот, из- Казнено-поп-
тај за производната 
дејност на стопан-
ските единици во 
казнено-поправни 
установи и воспит-
но-поправни домови 
(ИК-16) — годишно 

нос на чистиот доход, износ на равни домови, 
доходот распореден во фондови, затвори и вос-
број на лица што не учествувале питно-поправ-
во производна- работа ни домози 

8 9 10 11 12 13 
О -з ХЈ 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. 
Обработка на 
сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ша лници 

- X X 0 1 . 0 6 7 — 
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Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. 
Обработка на 
сумари 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на су-
лтпли 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. 
Обработка на 
сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката,. обра-
ботка на пра 
шал ници 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х 01.06 5 — 
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бб Статистички извеш-
тај за персоналот 
вработен во казне-
но-поправни устано-
ви и воспитно-по-
правни домови 
(ИК-ос) — годишно 
31.12 

Број на вработени во КПУ и ВПД 
по функција и специјалност 

Казнено-поп-
равни домови, 
затвори и вос-
питно-поправ-
ни домови 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. 
Обработка на 
сумари 

Републички и 
покраински се-
кретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

X X 01.06 5 — 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАМКИ НА СТАТИСТИЧКИТЕ 
ИСТРАЖУВАЊА 

Статистички органи 
1 Извештај за проме- Назив на организационата едини- Работни и дру- Спроведување Печатење об-

ните во картотеката ца, назив на погонот, населба, у - ги организации на промени; об 
на организационите лица и број, општина, предмет и стопански су- работка на су-
единици (КОЈ-12) — на работењето, телеграма, фах, дови мари 
тримесечно телефон, сметка к а ј СОК, година , 

на основањето, сектор на сопстве-
ност, начин на финансирање, деј-
ност и територија 

О -XX Тековна 1332 647 339 
расци, собирање 
и спроведување 
промени 

Статистички органи 
2 Адресари на органи- Назив на организационата едини- Извод: картоте- Одредување Изработка на Р х х К р а ј — 371 НО 

зационите единици ца, назив на погонот, населба, у- ка на организа- на единствени адресари 1972 
лица и број, дејност, територија, ционите едини- шифри на деј -
вид на единица и реден број на ци носта 
единицата 

W •а о 

3 Прашалник за воде- Податоци за корист ц -гс на оп- Филијала на 
ње евиденција на штествени средства — распоре- СОК 
корисниците на оп- дување во дејности според Но-
штествени средства менклатурата 
(ЕКДС) — 
месечно 05 

СОК 
Контрола и об-
работка на су-
мари, дирек-
тивни и методо-
лошки работи, 
печатење обрас-
ци 

- х 30 ML.С 265 380 946 
О •а та д 
Р 
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Статистички органи 
4 Извештај за проме-

ните во статистич-
киот катастар утвр-
дени во Пописот на 
населението и ста-
новите во 1971 годи-
на (КСТ-6) — годи-
шно 

Статистички круг: шифра, повр-
шина, населба, општина, броз на 
пописните кругови, број на до-
маќинства, опис на границите; 
пописен круг: реден број, 6poj на 
домаќинствата, опис на граници-
те; 
скица на статистичкиот круг: гра-
ници на статистичкиот и на по-
писните кругови, .комуникации; 
ориентациони и други поважни 
објекти итн. 

Републичките 
и покраинските 
заводи за ста-
тистика 

Умножување 
па скиците на 
статистичките 
кругови и ме-
тодологија 

Печатење об-
расци, спрове-
дување на про-
мените, извес-
тување 

х х К р а ј 
1972 

836 273 122 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО СТАТИСТИКАТА 
Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Систем на индика-
торите на стопан-
ските движења 

Истражување на индикаторите 
кои се релевантни за согледува-
ње, следење и статистичка анали-
за на краткорочните економски 
настани, анализи на циклусите и 
прогнози на стопанските движе-
ња. Изведување на сводни инди-
катори — методи на нивната кон-
струкција, тестирање и оцена на 
досегот во прогнозирање^ 

Податоци од 
постојните 
истражувања 

Обработка 
на темата 

Консултација Обра-
ботка на 
темата 
во пери-
одот 
1972— 
1975 

232 

2 Систем на социјал-
ните индикатори 

Истражување на индикаторите Податоци од 
за согледување на општествената постојните 
стварност, на процесите и проме- истражувања, 
ните во целокупното општество и Работните и 
во најважните области на опште- други организа-
ствениот живот. Изработка на на- ции 
црт на комплексен систем на ста-
тистичките показатели за проу-
чување на структуралните и ди-
намичните карактеристики на оп-
штеството и откривање на нивни-
те меѓузависности и условености 

Обработка 
на темата 

Консултација Изра-
ботка 
на нацрт 
во пери-
одот 
1971— 
1973 

169 
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3 Статистика на чове-
ковата средина 

Изработка на методолошки осно-
ви на статистиката на човековата 
средина к о е ш т о ја опфаќа при-
родната средина и условите на 
животот што ги создал човекот. 
Услови на живеењето во станови, 
комуникации, услови на работата, 
загаденост на воздухот, водата и 
земјиштето и други придружни 
феномени на индустриЈализаци-
јата и урбанизацијата 

Работните и 
други организа-
ции 

Изработка на 
методолошки 
основи 

Консултација Обра-
ботка 
на те-
мата во 
пери-
одот 
1972-
19 ' ј 

122 

Методологија на 
формирањето и рас-
пределбата на дохо-
дот и на богатството 
од аспектот на ооци-
јалните групации на 
населението 

Изработка на методолошки ос-
нови за статистичките истражу-
вања за следење на сложените 
социо-економски појави, а особе-
но заради согледување на кој на-
чин и во која мера одделни со-
цијални групации учествуваат во 
производството, распределбата и 
потрошувачката 

Избрани дома-
ќинства 

Изработка на 
методолошки 
основи 

Консултација Обра-
ботка 
на те-
мата во 
пери-
одот 
1972— 
1973 

183 

5 Методологија на 
статистиката на без-
работноста 

Евалуација на постојната статис- Избрани безра-
тика на безработноста и проект ботни лица. Ви-
за унапредување на методологи- роата за работи-
јата: теоретски и операционални те на вработу-
дефиниции, категоризација на вањето 
безработните, методи за утврду-
вање на обемот на безработнос-
та. начин на прикажување на по-
датоците. Споредливост со други 
земји 

Изработка на 
методолошки 
основи 

Консултација Обра-
ботка 
на те-
мата во 
пери-
одот 
1971 — 
1973 

126 

6 Методологија на Проект на статистичката методо- Работните и 
статистиката на на- логија за следење на научната други организа-
учноистражуБанката активност во доменот на фунда- ции 
работа и развој менталните и применетите истра-

жувања и развој. Избор на пока-
затели, дефиниции, методи на 
мерење, аналитична надградба, 
примена на резултатите на науч-
ните истражувања 

Обработка 
на темата 

Консултација Обра-
ботка 
на те-
мата во 
пери-
одот 
1971— 
1972 

98 
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7 Класификација 
дејностите 

Концепција и намена на класи-
фикацијата, дефиниција на деј -
ностите, критериуми на класифи-
кацијата, единица на класифика-
цијата, структура на класифика-
цијата: области, оддели, гранки и 
групации на дејности 

Работните и 
други организа-
ции 

Изработка на 
класифика-
ција 

Консултација 1972 57 

И •а 

Класификација на 
производите и услу-
гите 

Концепција и намена на класи- Работните и Изработка на 
фикациЈата. Критериуми за гру- други органи- класифика-
пирање на производите и услуги- зации циЈа 
те. Структура на класификација-
та: класи и поткласи за околу 
4 ООО производи и услуги 

Консултација Изра-
ботка во 
периодот 
1971— 
1975 

478 

9 Социјално-економ- Концепција и намена на класи- Работните и Изработка на 
ска класификација фикацијата. Критериуми за гру- други организа- класифика-
на населението пирање "на населението и дома- ции ција 

ќинствата. Структура на класи-
фикацијата 

Консултација 1972 — 
1973 

83 

10 Класификација 
образованието 

на Цел и употреба на класификаци- Работните и Изработка на 
јата. Критериуми на класифика- други организа- класифика-
цијата Структура на класифи- ции ЦИЈа 
нацијата според нивоата и облас-
тите на образованието 

Консултација Изра-
ботка во 
периодот 
1У72—-
1974 

37 

11 Класификација на Концепција и намена на класи- Работните и Изработка на 
научните активности фикациЈата. Критериуми за гру- други организа- класифика-

пирање на научните активности, цин ција 
Класификација на сите области 
на научната дејност и на приме-
нетите научни истражувања 

Консултација Изра-
ботка во 
1972 

30 

12 Класификација 
занимањата 

на Истражување на содржинската Робатните и Ревизија на 
адекватност, развиеноста и one- други организа- класифика-
ративната »функционалност на цин ција 
класификацијата на занимањата 
врз основа на граѓата на Пописот 
на населението од 1971 година 

Консултација Реви-
зија во 
периодот 
1972— 
1974 

61 

) 
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13 Описи на групи за- Изработка на описи со цел за де- Работните и Изработка 
нимања финирање на околу илјада групи други организа- на описи 

занимања што го сочинуваат ос- цин 
КОБНОТО ниво на класификација-
та на занимањата 

14 Стандардизација во Изработка на стандарди со цел за Заводите за Изработка 
областа на автомат- обезбедување на техничка ком- статистика и на стандарди 
ската обработка на патибилност и програмирање со органите овлас-
податоци електронски сметачи на статис- тени за вршење 

тичките заводи и на органите о- статистички 
властени за вршење статистички истражувања 
истражувања 

15 'Автоматизиран ре-
гистар на статистич-
ките единици 

Изработка на проект на единс-
твен автоматизиран регистар на 
статистичките единици. Цел и у-
потреба, на регистарот, идентифи-
кациони и други обележја на е-
диниците, одредби за внесува-
ње во регистарот и за промените, 
технички решенија на регистарот други организа-
и на изработката на адреса рот и ции 
ДР. , 

Заводите за 
статистика и 
органите овлас-
тени за вршење 
статистички 
истражувања. 
Работните и 

Изработка 
на проектот 

16 Општи компјутерски Изработка на општи програми за 
програми на методи- постапките и методите на статис-
те на статистичката тичката анализа кои најчесто се 

Изработка на 
програмите 

анализа користат во практика: индексни 
сметки, пресметки во постојани 
цени, анализи на временски се-
рии, мерки на централна тен-
денција и варијација, корелација, 
регресија и др. 

6 7 8 9 10 11 

Консултација Изра- 224 
ботка на 
описи 
во пери-
одот 
1972— 
1974 

Соработка врз 
изработката на 
стандардите 

Изра- 40 
ботка во 
перио-
дот 
1971— 
1972 

Соработка врз 
изработката 

Изра- 114 
ботка на 
проект 
во пери-
одот 
1972— 
ltf'/З 

Консултација Изра- 215 
ботка на 

1 програ-
ма во пе-
риодот 
1971— 
1975 
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34. 
Врз основа на Уставните амандмани II точка 

2 став 1 и IX точка 1 став 3 алинеја 4, во врска со 
член 48 став 2 од Законот за Народната банка па 
Југославија, Сојузната скупштина, на предлог од 
Комисијата па Сојузната скупштина за избор и 
именувања, а по прибавеното мислење од Сојуз-
ниот извршен совет, на седницата на Соборот на 
народите од 28 јануари 1972 година и иа седмицата 
на Општествено-нолитичкиот собор од 23 јануари 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ГУ-
ВЕРНЕРОТ ИА НАРОДНАТА БАНКА ИА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста, на негово барање, 
гувернерот на Народната банка на Југославија д-р 
Иво Перишин, поради преминување на носа дол-
жност. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 570 

29 јануари 1972 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић с. р. 

Претседател Претседател 
на Општсствено-поли- на Соборот 

тичкиот собор, г ј народите, 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпилман, е p. 

Врз основа на точка 4 под б од Уставниот 
амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА ИА КАБИ-
НЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

1 Кабинетот на Претседателот па Републиката 
(во понатамошниот текст: Кабинетот) врши стручни, 
административни и други работи за потребите па 
Претседателот на Републиката. 

Кабинетот особено подготвува материјали од об-
ласта на општествено-политичките и економските 
односи и од областа на надворешната политика; 
врши работи БО врска со реализацијата па програ-
мата на активноста на Претседателот на Републи-
ката; врши протоколарни работи; се грижи за обја-
вување вести и материјали и собири и средува 
архивски млтершали во врска со работата на Претсе-
дателот иа Републиката 

2, Кабинетот ги има овие организациони еди-
ници: Служба за кадворешнополитички прашања, 
Служба за печатот, Протокол и Служба за општи 
работи 

Покрај овие организациони единици во Каби-
нетот можат да постојат и други организациони 
единици за вршење на одредени работи во Каби-
нетот. 

3. Со работата на Кабинетот раководи шеф па 
Кабинетот, кого го именува и го разрешува од дол-
жноста Претседателот на Републипата. 

Шефот на Кабинетот непосредно му е одговорен 
на Претседателот на Републиката. 

Шефот на Кабинетот., се грижи за редовното 
функционирање на Кабинетот, врши оперативна 
координација на работата, е одговорен за објавува-
ње на вести и материјали во врска со активноста 

на Претседателот на ^Републиката, непосредно ги~ 
води работите од областа на општествено-политич-
ките и економските односи, донесува решенија од 
работниот однос и е највисок дисциплински старе-
шина за работниците на Кабинетот. 

Шефот на Кабинетот е член на Советот на ра-
ботната заедница по положбата. 

Ео случај на отсутност или подогла спреченост, 
шефот на Кабинетот го заменува еден од функцио-
нерите во Кабинетот, кого ќе го одреди Претседа-
телот на Републиката. 

4 Со Службата за надворешнополитички пра-
шања и со Службата за печатот роководат советни-
ци на Претседателот на Републиката, кои ги име-
нува и ги разрешува од должноста Претседателот 
на Републиката. 

Со работата на Протоколот раководи шеф на 
Протоколот, кого го именува и го разрешува од 
должноста Претседателот на Републиката. 

Советниците на Претседателот на Републиката и 
шефот на Протоколот се самостојни во вршењето 
на работите од својот делокруг и за својата работа 
непосредно одговараат пред Претседателот на Ре-
пу б ликата. 

5. Функционерите на организационите единици 
од точка 2 став 2 на оваа одлука ги именува и ги 
разрешува од должноста Претседателот на Репуб-
ликата. 

6. Со актите за именувањето на шефот на Ка-
бинетот, на советниците на Претседателот на Репуб-
ликата, на шефот на Протоколот, како и на другите 
функционери кои ги именува Претседателот на Ре-
публиката, се одредува височината на нивниот ли-
чен доход. 

7 Во Кабинетот се формира колегиум кој го 
сочинуваат: шефот на Кабинетот, советниците на 
Претседателот на Републиката, шефот на Прото-
колот и шефот па Службата за општи работи. 

Колегиумот составува предлог-програма за ра-
ботата на Претседателот на Републиката и подгот-
вува општи акти, предлог-претсметка на расходите, 
финансиски план и завршна сметка на Кабинетот. 

Колегиумот разгледува прашања на координа-
цијата па работата на службите на Кабинетот, а 
особено реализацијата на програмата на работата 
па Претседателот на Републиката, како и други 
прашања од работата на Кабинетот. 

Колегиумот го свикува и неговата работа ја ра-
ководи шефот на Кабинетот, а во негова отсутност 
функционерот што го заменува 

8, Општите акти во Кабинетот ги донесуваат 
Колегиумот и советот на работната заедница. 

Ако при донесувањето на актите од став 1 на 
оваа точка не се постигне согласност помеѓу Коле-
гиумот и советот, конечна одлука за тоа донесува 
Претседателот на Републиката. 

9 Средствата за работата на Кабинетот се 
обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 

Наредбодавец за извршување на финансискиот 
план на Кабинетот е шефот на Кабинетот. 

10 Сметкополагач за извршувањето на финан-
сискиот план е шефот на Службата за општи ра-
боти 

11. Работниците вработени во Кабинетот во 
поглед на самоуправувањето и работните односи 
имаат исти права како и работниците вработени во 
сојузните органи на управата. 

За лицата што ги именува Претседателот на 
Републиката конкурс не е задолжителен. 

12. Во Кабинетот постои дисциплински суд за 
работниците на Кабинетот. 

13. Финансиските, правните, персоналните и 
кадровските работи за потребите на Кабинетот ги 
вршат соодветните стручни служби на Сојузната 
скупштина. 

14. Управата на репрезентативните објекти во 
Белград и Управата на островите Бриони ги пре-
зема Претседателството* на СФР Југославија. 
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15. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Одлуката за делокру-
гот и организацијата на Секретаријатот на Прет-
седателот на Републиката („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/69). 

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

Бр. 146 
20 јануари 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

36. 

Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман 
XXXVIII , а заради извршување на Законот за на-
родната одбрана и на Зоконот за воената обврска, 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 
НА ДОЛЖНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЈНА ИЛИ ВО 
СЛУЧАЈ НА НЕПОСРЕДНА ВОЕНА ОПАСНОСТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Распоредувањето на воените обврзници од ре-
зервниот состав на оружените сили (во понатамош-
ниот текст: воените обврзници) на должности во о-
ружените сили, во цивилната заштита, во државните 
органи и во работните и други организации за време 
на војна или на непосредна воена опасност, се врши 
според критериумите и приоритетот утврдени со 
оваа уредба. 

Член 2 
Распоредувањето на воените обврзници на 

должностите од член 1 на оваа уредба се врши врз 
основа на усогласените планови на развојот на во-
ената Југословенска народна арглија и другите ком-
поненти на народната одбрана во републиката од-
носно во автономната покраина, и тоа така што тие 
ќе се распоредат на должностите што наЈмногу им 
одговараат на нивните воени и- други стручни спо-
собности. 

Член 3 
Распоредувањето на воените обврзници на долж-

ности во оружените сили се врши зависно од ка -
рактерот и начинот на борбената употреба на еди-
ницата, од нејзината задача и улогата според пла-
нот на одбраната и од карактерот на должноста што 
треба да Ја врши воениот обврзник. 

Член 4 
Во оружените сили се распоредува воен обврз-

ник помлад од 35 години. 
По исклучок, воениот обврзник помлад од 35 го-

дини, што е во работен однос, нема да се распореду-
ва во оружените сили ако е вработен во орган од-
носно организација чија работа е од непосредно 
значење за одбраната на земјата, па со неговото 
одење во оружените сили би била битно отежната 
работата на таквиот орган односно организација, а 
не може да му се најде замена помеѓу воените об-
врзници од постарите годишта или помеѓу обврзни-
ците на работната обврска. 

Член 5 
Распоредувањето на воените обврзници на дол-

жности во оружените сили се врши врз основа на 
усогласениот воен развој на единиците на Југосло-
венската народна армија (во понатамошниот текст: 
единиците на ЈНА) и на единиците и службите на 
територијалната одбрана (во понатамошниот текст: 

единиците на ТО), на подрачјето каде што тие еди-
ници односно служби се формираат. 

Член 6 
Приоритет во пополнувањето со воени обврзни-

ци имаат борбените делови на Југословенската на-
родна армија, како и борбените единици на ТО на-
менети за потешки борбени акции во почетните 
воени операции. 

Борбените делови на Југословенската народна 
армиЈа и борбените единици на ТО од став 1 на овој 
член се пополнуваат со ВОЈНИЦИ — обврзници и ре-
зервни подофицери помлади од 35 години. 

Член 7 
Распоредувањето на воените обврзници "Па дол-

жности во оружените сили, во државните органи, во 
работните и други организации и во цивилната з аш-
тита, се смета како воен распоред. Воениот распоред 
им се соопштува на воените обврзници и се запи-
шува во нивните воени книшки — легитимации и 
други евиденциони исправи што ги води надлеж-
ниот општински орган на управата и командата на 
воениот округ. 

II. ПОПОЛНУВАЊЕ НА О Р У Ж Е Н И Т Е СИЛИ 

1. Распоредување на воените обврзници во Југосло-
венската народна армија 

Член 8 
Единиците и установите на Југословенската на-

родна армија се пополнуваат, по правило, со воени 
обврзници од територијата на општината на која тие 
единици односно установи се формираат. 

Пополнувањето на единиците и установите на 
Југословенската народна армија со воени обврзници 
по производствен принцип се врши кога таквото 
пополнување е можно и целесообразно, со оглед на 
општите интереси на народната одбрана, на потре-
бите на Југословенската народна армиЈа и на про-
изводствените задачи и воените планови на работ-
ните организации. 

Член 9 
Војниците-обврзници се распоредуваат во први-

те пет години по отслужувањето на воениот рок 
првенствено во единиците на ЈНА. 

Член 10 
Воените обврзници пилоти, падобранци, специ-

јалисти за ракетно оружје и поморски диверзанти — 
нуркачи, се распоредуваат исклучиво во единиците 
од соодветен род и специјалност. 

Воените обврзници од родот на авијациЈата и на 
Еоздухопловио-техничката служба од реоните што 
гравитираат кон мобилизациските места на разво-
јот на воените единици и на" установите на военото 
воздухопловство и на противвоздушната одбрана се 
распоредуваат во тие единици и установи. 

Член 11 
Тактичките единици на ЈНА имаат приоритет во 

пополнувањето со ВОЈНИЦИ — обврзници и со резерв-
ни подофицери од онаа специјалност и стручна оспо-
собеност што се неопходни за Југословенската на-
родна армија. 

Член 12 
Единиците на ЈНА, зависно од видот и од нив-

ните оперативни задачи, се пополнуваат, и тоа: 
1) борбените единици на дивизија, бригада и са-

мостојните родовски единици, по правило, со вој -
ници — обврзници и резервни подофицери до 35 
години возраст, ако сојузниот секретар за народна 
одбрана не одреди поинаку; 

2) падобранските единици, со војници — обврз-
ници и резервни подофицери до 27 години возраст 
и со резервни офицери до 35 години возраст; 

3) помошните единици и установите на служби-
те на Југословенската народна армија, што се ста-
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ционирани во централниот дел на земјата (санитет-
ски, ветеринарни, иптендантски установи, складови, 
работилници и интендаптеки одреди и слични еди-
ници — установи), сл војници — обврзници и со 
рс рв ни лодофицери до 45 години возраст. 

Член 13 
Борбените делови во тактичките единици на 

ЈНА се пополнуваат со резервни офицери до 35 го-
дини возраст 

На офицерски должности во единиците и ус-
тановите на службите што се наоѓаат во длабочина-
та на борбениот распоред (санитетски, ветеринарни 
и интендантски установи, складови, работилници, 
интенданта™ одреди и сличии единици и установи) 
се распоредуваат резервните офицери, резервните 
подофицери и војниците — обврзници до 45 години 
возраст. 

На офицерски должности во вишите команди, 
во санитетските и ветеринарните установи (болни-
ци, заводи, лаборатории, институти) и во други слич-
ни установи, во кои работата не е сврзана со зго-
лемен физички напор, се распоредуваат резервните 
офицери, резервните подофицер!! и војниците — об-
врзници и над 45 години возраст. 

2. Распоредување на воените обврзници во терито-
ријалната одбрана на општеетвено-политичките за-

едници 

Член 14 
Единиците на територијалната одбрана на оп-

штествено-политичките заедници имаат приоритет 
во пополнувањето на: 

— извидувачко-диверзаитските единици; 
— информациските положби на командири и 

команданти на самостојни чети, баталјони, одреди и 
бригади, и на клучните положби во штабовите на 
народната одбрана; 

— раководните положби во единиците на тери-
торијалната одбрана на народностите — со припад-
ници на односната народност. 

Член 15 
Единиците на територијалната одбрана, освен во 

случаите од член 6 став 1 на оваа уредба, се попол-
нуваат, и тоа. 

1) партизанските единици и територијалните од-
реди, со ВОЈНИЦИ — обврзници и со резервни подо-
фицери до 49 години возраст; 

2) самостојните баталјони, чети и водови, со вој-
ници — обврзници и со резервни подофицер!! до 45 
години возраст; 

3) територијалните единици наменети за стра-
жарска служба, со војници — 'обврзници и со ре-
зервни подофицер!^ и пад 45 години возраст. 

Одредбата на точка 1 на став 1 од ОВОЈ член се 
применува и на самостојните територијални батал-
јони во СР Македонија. 

Член 16 
На офицерски должности во единиците на тери-

торијалната одбрана од член 6 став 1 па уредбата се 
распоредуваат воените обврзници до 40 години воз-
раст 

На офицерски должности во единиците на тери-
торијалната одбрана од член 15 став 1 точ. 1 и 2 на 
оваа уредба се распоредуваат воените обврзници до 
45 години возраст, а во единиците наменети за стра-
жарска служба — и воените обврзници над 45 годи-
ни возраст. 

Член 17 
На командни должности во територијалната од-

брана се распоредуваат резервните офицери, резерв-
ните под офицери и војниците — обврзници, според 
способностите, независно од чинот. 

III. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИ-
ЦИ ВО ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, РАБОТНИТЕ И 

ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Заедничка одредба 
Член 18 

На раководните и други поважни работни места 
утврдени со воената организација и систематизација 
на работните места во државните органи, во работ-
ните и други организации, можат да се распореду-
ваат воените обврзници што и во мир се наоѓаат на 
тие работни места а се постари од 35 години, ако со 
оваа уредба не е одредено поинаку. 

2. Распоредување на воените обврзници во држав-
ните органи 

Член 19 
Распоредувањето на воените обврзници во ор-

ганите на федерацијата, па републиката, на авто-
номната покраина и на општината се врши врз ос-
нова на воената организација и систематизација на 
работните места на тие органи. 

Член 20 
За воените обврзници вработени во државните 

органи, за кои се предвидува дека ќе бидат распо-
редени во тие органи и за случај на војна, му се 
доставува список на надлежниот општински орган 
иа управата ка ј кого тие се водат во воената еви-
денција заради распоредување по основ на работ-
ната обврска (член 10 од Уредбата за утврдувањето 
на способноста на граѓаните за вршење на работната 
обврска и за извршувањето на работната обврска — 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/70). 

Член 21 
Работниците — воени обврзници што вршат ра-

боти на јавната и државната безбедност во држав-
ните органи за случај на војна или на непосредна 
воена опасност се распоредуваат на работа во тие 
органи. 

Воените обврзници кои за време на мир не вр-
шат работи во државните органи надлежни за ра-
ботите на јавната и државната безбедност, а се ос-
пособени и предвидени за пополнување на тие орга-
ни, во случај на војна или на непосредна воена 
опасност се распоредуваат првенствено во тие ор-
гани. 

3. Распоредување на воените обврзници во работ-
ните организации 

Член 22 
Од работните организации што се занимаваат со 

производство и со снабдување на оружените сили со 
вооружување и со воена опрема можат да се распоре-
дуваат во оружените сили само опие воени обврзници 
кои, според утврдената воена организација и систе-
матизација на работните места на работната органи-
зација во која работат, не бидат распоредени во таа 
организација или на работа во други работни орга-
низации од иста или слична дејност. 

Член 23 
Воените обврзници вработени во работните ор-

ганизации на железничкиот и на поштенскиот, те-
леграфскиот и телефонскиот сообраќај, во метео-
рологијата и хидрометеоролошката служба, во 
организациите за производство и дистрибуција на 
електрична енергија и гас, во професионалните про-
тивпожарни организации, во организациите на во-
доводот и канализацијата, во топлани на големи гра-
дови, во служба за обезбедување од поплави и за 
одржување на брани и водни акумулации и во од-
редени организации на поморскиот и речниот соо-
браќај — нема да се распоредуваат во оружените 
сили, ако нивните работни места не можат да бидат 
пополнети со лица што не се воени обврзници или 



.Четврток, 3 февруари 1972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 5 — Страна 173 

со воени обврзници од постарите годишта и од соо-
дветни квалификации. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
во оружените сили можат да се распоредуваат вој-
ниците — обврзници возачи на моторна возила, кои, 
според критериумот на пополнувањето на моторните 
возила, подлежат на општа прераспределба. 

Член 24 
Од работните организации што според планот на 

одбраната треба да ги задоволуваат заедничките 
потреби на народната одбрана на одредена терито-
рија, можат да се распоредуваат во оружените сили 
помладите резервни офицери и други воени обврз-
ници од специјалност неопходни за пополнување 
на оружените сили. 

Одредбата на став 1 од овој член се однесува 
особено на: 

1) работните организации на јавниот патен соо-
браќај чија основна дејност е превоз на патници и 
стоки; 

2) работните организации за снабдување со сред-
ства неопходни за водење на оружената борба и за 
животот на населението (лекови, течни торива, 
предмети за исхрана); 

3) претпријатијата за одржување на патишта; 
4) градежните претпријатија; 
5) установите на јавната здравствена служба; 
6) хуманитарните организации (Црвен крст и 

др) ; 
7) ветеринарните организации (заводи, институ-

ти, лаборатории); 
8) ремонтните и сервисните работилници за во-

зилата во патниот сообраќај; 
9) научноистражувачки^ институти, лаборато4-

риите и другите стручни установи и работни органи-
зации и органи што располагаат со соодветни сред-
ства и стручни кадри за вршење на работите на 
РХБ заштита. 

При распоредувањето на воените обврзници од 
стаз 1 на овој член мора да се води сметка да не се 
доведе во прашање извршувањето на работите што 
на организациите од тој став им се ставени во зада-
ча за случај на БОЈ на 

Член 25 
Од работните организации, освен оние од чл. 

22, 23 и 24 од оваа уредба, чии воени планови на 
производството и услугите се засновуваат врз пла-
новите на општествено-политичките заедници, мо-
жат да се распоредуваат воените обврзници што се 
неопходни за пополнување на оружените сили. 

При распоредувањето на воените обврзници од 
работните организации од став 1 на овој член, ќе се 
води сметка за значењето на оние работни организа-
ции што работат за потребите на одредено воено 
производство и кои за случај на војна ќе вршат од-
редени услуги, а кои не би можеле да го реализи-
раат планираното производство и услугите без соо-
дветни стручни кадри. 

На'работните места на воените обврзници што 
се распоредени според став 1 на овој член, ќе се 
распоредат стручњаците на постарите годишта, пен-
зионерите и другите обврзници на работната обвр-
ска од соодветна стручна подготовка. 

Член 26 
Од работните организации што не се наведени 

во чл. 22 до 25 на оваа уредба, можат да се распоре-
дуваат во оружените сили сите вработени работници 
— воени обврзници. 

Член 27 
Органите на управувањето во работните органи-

зации од чл. 22 до 25 на оваа уредба му предлагаат 
на надлежниот општински орган на управата рас-
поредување на воените обврзници на местата утвр-
дени со воената организација и систематизација на 
работните места на односната работна организација. 

4. Распоредување на воените обврзници во општес-
твено-политичките и други општествени организации 

Член 28 
Во поглед на распоредувањето на воените обврз-

ници во раководствата на општествоно-политичките 
организации (Сојуз на комунистите, Социјалистички 
сојуз на работниот народ, Синдикат, Сојуз на мла-
дината, Сојуз на борците, Здружение на резервни-
те воени старешини, Конференција на жените) и на 
другите општествени организации, согласно ќе се 
применуваат одредбите на член 20 од оваа уредба. 

IV. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИ-
ЦИ ВО ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА 

Член 29 
Во единиците и службите на цивилната зашти-

та се распоредуваат воените обврзници според дол-
жностите што треба да ги вршат во тие единици и 
служби и според нивната стручност и физичка спо-
собност 

Член 30 
Воените обврзници распоредени во цивилната 

заштита, по потреба, можат, да се земаат за попол-
нување на оружените сили, водејќи сметка за зна-
чењето на должностите на кои се распоредени во 
цивилната заштита 

Воените обврзници што се оспособени за рако-
водни должности и се специјално обучени за врше-
ње на работите на РХБ заштита, на противпожарна, 
санитетска, ветеринарна и ииженерско-техничка еди-
ница на цивилната заштита и за служба на извес-
тување и тревожење, нема да се распоредуваат во 
оружените сили. 

V. ПОСТАПКА ПРИ РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА 
ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 

Член 31 
Сојузниот серкетаријат за народна одбрана со 

надлежните републички и покраински органи ги у-
согласува основите на развојот на Југословенската 
народна армија и на територијалната одбрана на те-
риторијата на републиката односно на автономната 
покраина, тргнувајќи од основите на плановите и од 
подготвителните мерки за одбрана на земјата. 

Член 32 
Надлежните републички односно покраински ор-

гани, согласно член 47 точка 6 од Законот за народ-
ната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69), 
ги утврдуваат критериумите за распоредување на 
воените обврзници во државните органи, во работни-
те и други организации, како и во работните и дру-
ги организации па кои се применуваат одредбите на 
чл. 24 и 25 од оваа уредба. 

Органите од став 1 на овој член ги уредуваат 
и другите прашања во врска со распоредувањето и 
назначувањето на воените обврзници на воени дол-
жности во територијалната одбрана, во цивилната 
заштита, во државните органи и во работните и 
други организации. 

Член 33 
Командите на армиите и надлежните републички 

односно покраински органи го обезбедуваат, во со-
гласност со одредбите на оваа уредба, распореду-
вањето на воените обврзници на територијата на ре-
публиката односно на автоношЈата покраина, и за 
таа цел: 

1) го усогласуваат развојот на армиските еди-
ници и на единиците на ТО на својата територија 
и во одделни реони; 

2) ги утврдуваат приоритетите за пополнување 
на армиските единици и на единиците на ТО на те-
риторијата на републиката односно на автономната 
покраина и во одделни реони; 
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3} утврдуваат кои единици на оружените сили 
Се пополнуваат според производствениот принцип; 

4) утврдуваат KOJ-J работни организации од об-
ласта на поморскиот rf речниот сообракај продолжу-
ваат со работата во текот на војната според мирно-
времената организација (член 23); 

5) ги утврдуваат специјалностите на воените об-
врзници коп првенствено треба да се распоредуваат 
во единиците на ЈНА а кои се формираат во реони-
те во кои нема доволно воени обврзници од одреде-
ни слециЈ ал пости. 

Приоритетот за пополнување на воените единици 
на военото воздухопловство и на противвоздушната 
одбрана се утврдува врз основа на предлог од Ко-
мандата на военото воздухопловство и на против-
воздушната одбрана. 

Член 34 
Надлежните органи на општината, во соработка 

со воените команди, со штабовите на народната од-
брана, со државните органи и со работните и други 
организации, го обезбедуваат распоредувањето на 
воените обврзници од својата територија, во соглас-
ност со потребите на народната одбрана. 

VI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 35 

Распоредувањето на воените обврзници во ору-
жените сили, во цивилната заштита, во државните 
органи и во работните и други организации, кое не 
е во согласност со критериумите и приоритетите ут-
врдени со ов«/а уредба, ќе се усогласи со одредбите 
на оваа уредба најдоцна до 31 декември 1973 година. 

Надлежните републички и покраински органи и 
командите на аомиите ќе ги утврдат заедничките 
планови за усогласување на распоредувањето на во-
ените обврзници во смисла на став 1 од овој член. 

Член 36 
СОЈУЗНИОТ секретар за народна одбрана донесува, 

по потреба, поблиски упатства за спроведување на 
оваа уредба. 

Член 37 
Оваа уредба в-чегура во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,»Службен лист на СФРЈ" . 

Р п бр 7 
27 јануари If) 72 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

37. 

Врз основа на член 19 став 2 и чл 20 и 22 став* 
3 од Законот за девизното работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20 69, 50/69, 
55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕ-
ВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ЛИЧНА 

ПОТРОШУВАЧКА ВО 1971 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба 
на глобалната девизна квота за увоз на стоки за 
лична потрошувачка во 1971 година („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 32/71) по точка 12 се додава 
нова точка 12а, која гласи: 

„12а. Неискористените средства од точка 2 под 
6 на Одлуката за утврдување и распределба на 

глобалната девизна квота за увоз на стоки за лич -
на потрошувачка во 1970 година („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 16/70 и 41/70) можат да се користат и во 
1972 година според решенијата на СОЈУЗНИОТ секре-
тар за стопанство " 

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

Р п бр 8 
27 Јануари 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

38 . 

Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман 
XXXVII I („Службен лист на СФРЈ" , бр. 29/71), а 
заради спроведување на одредбите на Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ 
ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ЗДЕЛКИ НА ПРОМЕТОТ СО 

СТРАНСТВО 

1. Одлуката за задолжително поднесување при-
јави за склучените зделки на прометот со стран-
ство („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 19/56) преста-
нува да важи. 

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

Р п. бр 9 
27 јануари 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

3 9 . 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „MtlNCHNER МЕНКШГ 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Munchner Merkur" , број 14 
од 19 јануари 1972 година, кој излегува на германски 
јазик во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/58 
25 јануари 1972 година 

Белград 
По овластување 

на сојузниот секретар за 
внатрешни работи 

потсекретар, 
Саит Мераку, е. р. 
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40. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ВЕК SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Бег Spiegel", број 5 од 24 
јануари 1972 година, кој излегува на германски Јазик 
во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22-57 
25 јануари 1972 година 

Белград 
_ По овластување 

на сојузниот секретар за 
внатрешни работи 

потсекретар, 
Саит Мераку, е. р. 

41. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот 
и за другите видови информации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELTWOCHE" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Die Weltwoche", број 2 од 12 
јануари 1972 година, кој излегува на германски јазик 
во Цирих, Швајцарија. 

Бр. 65-1-30/2 
25 јануари 1972 година 

Белград 
По овластување 

на сојузниот секретар за 
внатрешни работи 

потсекретар, 
Саит Мераку, е. р. 

42. 

Врз основа на точка 6 став 2 од Одлуката за 
одредување на максималните цени за шеќер и суви 
режанки од шеќерна репа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/71), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОСЕБНА СМЕТКА НА КОЈА 
СЕ УПЛАТУВААТ РАЗЛ1&ВДТЕ ВО ДЕЦАТА НА 
ШЕЌЕРОТ И ЗА РОКОТ ДО КОЈ ОВИЕ РАЗЛИКИ 

КЕ СЕ УПЛАТУВААТ 

1. Трговските работни организации на големо и 
на мало најдоцна до 29 февруари 1972 година ќе ги 
уплатат разликите во цената на шеќерот утврдени 
според точка 6 став 1 од Одлуката за одредување 
на максималните цени за шеќер и суви режанки 
од шеќерна репа, во корист на посебната сметка 
бр. 841-97 — Разлики во цената на шеќерот, која ќе 
се води кој филијалата на Службата на општестве-

ното книговодство во главниот град на републиката 
односно на автономната покраина. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Бр. 7-35/1 
18 јануари 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

43. 
Врз основа на член 131 а ст. 6 и 7 од Законот за 

прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), сојузниот се-
кретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ 

РАБОТИ НА ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

1. Стопанските организации и други правни ли-
ца што вршат надворешнотрговски промет (во по-
натамошниот текст: стопанските организации) се 
должни на народната банка на републиката односно 
на народната банка на автономната покраина за 
подрачјето на кое е седиштето на стопанската ор-
ганизација да и поднесат пријава за склучената ра-
бота на прометот со странство, и тоа: 

1) за работите на извозот на стоки и услуги — 
во рок од 3 дена од денот на склучувањето на дого-
ворот со странскиот содоговорач; 

2) за работите на увозот на стоки и услуги — 
во рок од 20 дена од денот на склучувањето на до-
говорот со странскиот содоговорач; 

3) за работите на изведувањето инвестициони 
работи во странство и отстапување изградба на ин-
вестиционен објект на странски изведувач во Југо-
славија — во рок од 30 дена од денот на склучува-
њето на договорот со странскиот содоговорач. 

2. По исклучок од одредбите на точка 1 од оваа 
наредба, стопанските организации не се должни да 
поднесат пријава за склучената работа на прометот 
со странство за следните работи на прометот на сто-
ки и услуги со странство: 

1) извоз и увоз на книги, списанија и други 
публикации преку поштенски пратки, филателис-
тички марки до вредност од 600 динари што се ис-
порачуваат како писмоносни пратки, рекламни ма-
теријали и мостри и електрична енергија; 

2) извоз на стоки на консигнациони и сопствени 
складови во странство и извоз на свежо овошје и 
зеленчук наменет за пазарна продажба преку де-
легати во странство, кој се врши во смисла на точка 
2 од Наредбата за поднесување пријавр! за извоз и 
увоз на стоки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62); 

3) увоз на стоки на консигнација, освен за ку-
пување стоки од консигнационен склад во земјата 
кога плаќањето од страна на домашен купувач и се 
врши непосредно на странската фирма — сопстве-
ник на стоките; 

4) увоз на стоки што привремено се увезуваат 
во смисла на чл. 95 до 99а од Царинскиот закон 
(, Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 16/65, 15/67, 30/68 и 32/70); 

5) з^воз и извоз на стоки без надоместок што 
се примаат односно се праќаат како помош заради 
отстранување на последиците од елементарни не-
погоди; 

6) увоз на делови на опрема и уреди за кои ко-
мисиски е утврдено дека не се испорачани со веќе 
увезената и оцаринета Припаѓачка опрема и уреди; 

7) увоз на делови што заради поправка на пре-
возни средства се вградени во тие средства во 
странство; 
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8) увоз на стоки за замена на неисправни де-
лови во врска со извршувањето на договори за 
долгорочна производствена кооперација; 

9) пометок од бродови што се отстапува без на-
доместок; 

10) работи на меѓународната шпедиција, меѓу-
народни сообраќајно-агенциски работи, работи на 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, на 
меѓународниот туристички промет, вршење сопстве-
ни угостителски и други услуги на странски туристи 
и патници и на странски туристички организации, 
работи на договорната контрола на квалитетот и 
квантитетот на стоките во меѓународниот промет, на 
меѓународното осигурување и други стопански ус-
луги со странство од член 87 на Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство. 

3. Ако по поднесувањето на пријавата за склу-
чената работа на прометот со странство, дошло до 
промена на битните елементи во договорот склучен 
со странски содоговорач (промена на земјата, про-
мена на странскиот и домашниот содоговорач, про-
мена на цената, на количината, на видот и квали-
тетот на стоките), стопанската организација е долж-
на да поднесе нова пријава. 

4. Ако договорот со странскиот содоговорач 
според кој, во смисла на точка 1 од оваа наредба, е 
поднесена пријава за склучената работа на проме-
тот со странство, биде раскинат или престане да 
важи на друг начин, стопанската организација е 
должна за тоа да ја извести народната банка на 
републиката односно народната банка на автоном-
ната покраина за подрачјето на кое е седиштето на 
стопанската организација, во рок од 10 дена од де-
нот на раскинувањето на договорот односно на дру-
гиот начин на престанувањето на важењето на до-
говорот. 

5. Упатства за примена на оваа наредба дава, по 
потреба, Народната банка на Југославија. 

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

П. бр. 10027 
28 јануари 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за надворешна 

трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 

44. 

Врз основа на член 69 од Законот за измена и 
дополненија на Законот за прометот на стоки и ус-
луги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ 
НА РАБОТИ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА 

ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

1. Во Наредбата за определување на стопански-
те организации за договарање и извршување на ра-
боти на увозот на производи на црната металурги-
ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/68, 25/68, 26/68, 
31/68, 41/68, 49/68, 54/68, 8/69, 24/69, 50/69, 6/70, 19/70, 
44/70, 5/71 и 58/71) во точка 2 наместо бришаната од-
редба под 29 се додава нова одредба под 29, која 
гласи: 

„29) „Маталографички комбинат", Риека,". 
Во одредбата под 56 точката се заменува со за-

пирка и по тоа се додаваат две нови одредби, кои 
гласат: 

„57) „Горење", Белење — погон „Север", Субо-
тица, 

58) „Челик", Београд.". 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

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

П. бр. 11002 
18 октомври 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 

45. 
Врз основа на член 61 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 15/68, 50/68, 55/69, 32/70, 50/71 
и 54/71), во спогодба со гувернерот на Народната 
банка на Југославија и во согласност со сојузниот 
секретар за финансии, генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство пропи-
шува 

\ 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕТО НА ПРЕБИВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ 
ДОЛГОВИ И ПОБАРУВАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ 

НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

1. Заради спроведување на пребивањето на ме-
ѓусебните долгови и побарувања на корисниците на 
општествени средства (во понатамошниот текст: 
мултилатерална компензација), што Службата на 
општественото книговодство (во понатамошниот 
текст: Службата) го организира и врши во смисла 
на член 57а ст. 4 до 8 од Законот за Службата на 
општественото книговодство, корисниците на опште-
ствени средства и ги пријавуваат на Службата своите 
стасани неоспорени долгови според одредбите на 
ова упатство. 

2. Пријавување на стасаните неоспорени дол-
гови, заради спроведување на мултилатералната 
компензација, вршат сите корисници на општестве-
ни средства, освен претпријатијата во стечај и 
претпријатијата за кои надлежниот окружен сто-
пански суд донел решение за отворање постапка 
на присилно порамнување. 

3. Стопанските организации, кои како такви се 
регистрирани ка ј надлежниот окружен стопански 
суд според Правилникот за регистрација на стопан-
ските организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
57/65), вклучувајќи ги и банките и осигурителните 
организации, како и работните организации што во 
регистарот к а ј судот се запишани како установи а 
врз кои, врз основа на точка 1 од Наредбата за 
дополнение на Наредбата за одредување на корис-
ниците на општествени средства во вонстопанските 
дејности („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71), не 
се применуваат одредбите од Законот за евиденти-
рање и за начинот на намирување на обврските на 
одредени корисници на општествени средства („Слу-
жбени лист на СФРЈ", бр. 50/71), ги пријавуваат 
своите долгови што стасале за плаќање а не се. ос-
порени ка ј судот до денот до кој, според ова упатс-
тво, се пријавуваат долговите заради мултилатерал-
на компензација. 

4. Корисниците на општествени средства во 
вонстопанските дејности, што поблиску се одредени 
со Наредбата за одредување на корисниците на 
општествени средства во вонстопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/71 и 58/71), заради 
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мултилатерална компензација ги пријавуваат свои-
те неоспореки долгови што стасале за плаќање по 
15 ноември 1971 година па до денот до КОЈ, според 
ова упатство, се пријавуваат таквите долгови. 

По исклучок од одредбата на точка 2 од Наред-
бата за одредување на корисниците на општествени 
средства во вонстопанските дејности, органите на 
општествено-политичките заедници што- имаат ж и -
ро-сметка ка ј Службата се сметаат како корисници 
на општествени средства во смисла на ова упатство. 

5. Основните организации на здружениот труд 
со СВОЈСТВО на правно лице, што се во состав па ра-
ботни организации, се сметаат како корисници на 
општествени средства кои своите долгови ги прија-
вуваат на начинот од точка 3 односно 4 од ова упат-
ство. 

На начинот од став 1 од оваа точка своите дол-
гови ги пријавуваат и основните организации на 
здружениот труд, што се во состав на работни орга-
низации а немаат својство на правно лице — ако 
работат преку посебна жиро-сметка ка ј Службата 
(член 56 став 3 од Законот за Службата на општес-
твеното книговодство), освен кога се во прашање 
долговите од точка 10 на ова упатство. 

Долговите на основните организации на здру-
жениот труд од став 2 на оваа точка, што немаат 
посебна жиро-сметка ка ј Службата се сметаат како 
долгови што заради мултилатерална компеназација 
ги пријавуваат работните организации во чиј се 
состав таквите основни организации на здружениот 
труд. 

Како долгови што се пријавуваат заради 
мултилатерална компензација се подразбираат об-
врските создадени со редовната дејност на корисни-
ците на општествени средства, обврските по основ 
на заедничката потрошувачка, обврските по основ 
на инвестициони вложувања, како и стасаните обв-
рски по основ на издадени гаранции по кои се 
преземени мерки за реализација. 

Н е к а к о долгови од член 57а став 6 од Законот 
за Службата на општественото книговодство, што 
се пријавуваат заради мултилатерална компеназија 
се сметаат обврските по основ на договорени креди-
ти за основни и обртни средства односно стасаните 
обврскр! за враќање на кредити за основни и обртни 
средства. 

Како обврски што банката ги пријавува по ос-
нов на договорени кредити за основни средства се 
подразбираат обврските по неизвршените налози 
врз товар на одобрениот кредит за основни средства 
што инвеститорот и ги поднел на банката до денот 
до кој, според ова упатство, се пријавуваат долго-
вите заради мултилатерална компензација. 

Како обврски по основ на договорени кредити 
за обртни средства банката (или друг давател на 
кредитот) ги пријавува износите на договорените 
кредити за обртни средства што не им ги ставила на 
располагање на корисниците на кредити во догово-
рените рокови со пренос на нивната жиро-сметка. 

Како обврски на банките од кредитно работење 
се подразбираат обврските по сите договори за кре-
дит што банката ги склучила, независно од изворите 
на средствата од кои тие кредити се договорени. 

8. За мултилатерална компензација не се прија-
вуваат: 

— обврските по основ на придонеси, даноци, 
такси и други приходи на општествено-политичките 
заедници и на општествените фондови, што се уп-
латуваат на збирните сметки односно на проодните 
сметки одредени со Наредбата за уплатување на 
приходите на општествено-политичките заедници и 
општествените фондови („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/70); 

—4 обврските спрема осигурителните организа-
ции по основ на премии за осигурување на животот, 

како и обврските на осигурителните организации 
што се намируваат од средствата на техничката 
премија на осигурувањето на животот; 

— обврските на републиките и автономните 
покраини настанати според одредбите на Законот 
за средствата на задолжителниот заем за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и Автономна Покраина Косо-
во („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/71)!" 

Покрај обврските од став 1 на оваа точка, ко-
рисниците на општествени средства заради мулти-
латерална компензација не можат да ги пријавуваат 
обврските по основ на: орочување на средства, вло-
жувања во кредитниот фонд на банката, вложу-
вања во обврзници и благајнички записи со рок 
подолг од една година, како киту обрвските по 
основ на вложувања средства преку банката по 
пат на кредитни, комисиони и други односи со рок 
подолг од една година (член 130а од Законот за 
банките и кредитните работи во врска со член 103 
став 2 од Законот за банките и за кредитното и 
банкарското работење). 

9. Од обврските што за мултилатерална компен-
зација ги пријавуваат корисниците на општествени 
средства како инвеститори се изземаат обврските 
по основ на инвестициони вложувања што се вршат 
на товар на средствата на договорените кредити 
за основни средства. 

Обврските од став 1 на оваа точка ги пријавува 
банката врз основа на неизвршените налози подне-
сени од страна на инвеститорот — корисник на кре-
дитот за основни средства (точка 7 став 2). 

10. Како долгови што се пријавуваат за мулти-
латерална компензација се сметаат и долговите за 
чие плаќање се донесени судски одлуки за дозвола 
на извршување, доко и дологовите за чие намиру-
вање постојат акцептни налози, што ка ј Службата 
се воведени во евиденцијата за редоследот на нап-
латата на обврските според одредбите на член 576 
став 1 од Законот за Службата на општественото 
книговодство. 

Другите обврски што ка ј Службата се воведени 
во евиденцијата од став 1 на оваа точка не се 
пријавуваат за мултилатерална компензација. 

При пријавувањето на дологовите за чие пла-
ќање е донесена судска одлука за дозвола на извр-
шување, се зема вкупно досудениот износ од дис-
ПОЗИТИБОТ на решението за извршувањето (главница, 
трошоци на спорот и пресметаниот износ на кама-
тата). 

За "долговите од став 1 на оваа точка што ќе 
бидат намирени преку компензацијата, каматата од 
денот означен во судската одлука за дозвола на 
извршување (која не е пресметана) до денот до кој 
е извршена компензацијата ќе ја пресмета допол-
нително (по завршената мултилатерална компенза-
ција) надлежната организациона единица на Служ-
бата. Налогот за плаќање на каматата ќе се изврши 
според оној ред што ка ј Службата во евиденцијата 
за редоследот на наплатата на обврските ги имала 
односната судска одлука за дозвола на извршување. 

11. Пријавувањето на долговите за мултилате-
рална компензација се врши на обрасците МК-1 и 
МК-2 — ' Пријава за учество во задолжителната 
мултилатерална компензација, што се отпечатени 
кон ова упатство и се негов составен дел. 

Обрасците од став 1 на оваа точка ги издава 
Службата. 

12. Стопанските организации, банките (за обврс-
ките од кредитното работење — жиро-сметка 620), 
осигутерителните организации и установите од точ-
ка 3 на ова упатство, ги пријавуваат своите долгови 
на образецот МК-1. 

Покрај корисниците на општествени средства од 
став 1 на оваа точка, пријава на дологовите на об-



Страна 172 — Број 5 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 3 февруари 1972 

разецот МК-1 вршат и одредените корисници на 
општествени средства од точка 4 на ова упатство, 
и тоа: 

1) општествено-политичките заедници; 
2) организациите во научната деЈност (гранка 

912), 
3) аптеките (група 915—60). 
Другите корисници на општествени средства од 

точка 4 на ова упатство и банките (за обврските на 
работната заедница на банката — жиро-сметка 603) 
своите долгови ги пријавуваат на образецот МК-2. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на оваа 
точка, организациите што своите долгови ги прија-
вуваат на образецот МК-1, своите долгови спрема 
корисниците на општествени средства од став 3 на 
оваа точка ги пријавуваат на образецот МК-2. 

13. Осигурителните организации на образецот 
МК-1 односно на образецот МК-2 (точка 12 став 4) 
ги пријавуваат сите свои долгови што според ова 
упатство се пријавуваат за мултилатерална компен-
зација, имено и обврските по основ на осигурување 
освен обрвските по основ на осигурувањето на ж и -
вотот. 

Во рок од 10 дена од денот на приемот на из-
вештајот за спроведената мултилатерална компен-
зација осигурителните организации составуваат 
пресметка на наплатените премии односно на нами-
рените обврски по основ на осигурување преку 
мултилатералната компензација и и доставуваат 
на Службата налози за пренос на наплатената пре-
мија за осигурување во корист на сметката 849 — 
Збирна сметка на бруто премијата на осигурител-
ните организации, налози за распределба на напла-
тената бруто премија и налози за пренос на средс-
твата од соодветните сметки во рамките на 
основната сметка 664 во корист на својата жиро-
-сметка (во височина на обрвските по основ на 
осигурувањето што се намирени преку мултилате-
ралната компензација). 

14. Корисниците на општествени средства од точ-
ка 12 став 3 на ова упатство кои, покрај обврските 
кои според важечките прописи ги намируваат врз 
товар на својата редовна жиро-сметка, имаат и об-
врски што ги намируваат врз товар на посебните 
наменски средства (на пример, од средствата за по-
себни намени на органите на управата) односно кои 
спрема другите корисници на општествени средства 
имаат обврски од средствата со различна намена кои 
кај Службата се водат на посебни партии во рам-
ките на нивните жиро-сметки (на пример — заед-
ниците на здравственото осигурување, заедниците 
за вработување и др) ги пријавуваат на образецот 
МК-2 долговите по сите основи, со тоа што во посе-
бен ред на образецот, пред пописот на обврските, 
го запишуваат називот на средствата од кои обврс-
ките се намируваат и бројот на сметката на која тие 
средства се.водат ка ј Службата (на пример: орга-
ните на управата во првиот ред на образецот МК-2, 
во колона 2 запишуваат: „Обврски од редовната 
жиро-сметка" и бројот на таа сметка, под што ги 
попишуваат сите обврски што ги намируваат врз 
товар на жиро-сметката, а по тоа запишуваат: „Об-
врски од средствата за посебни намени" и бројот на 
таа сметка, под што ги попишуваат обврските што 
ги намируваат од тие средства). 

15. Долговите за чие плаќање се донесени суд-
ски одлуки за дозвола на извршување и долговите 
за чие намирување се издадени акцептни налози 
што ка ј Службата се воведени БО евиденцијата за 
редоследот на наплатата на обврските (точка 10), се 
пријавуваат на посебен лист на образецот МК-1 (ко-
рисници на општествени средства од точка 12 ст. 1 
и 2) односно на образецот МК-2 (корисници на оп« 
штвествени средства ед точка 12 став 3). 

Одредбата на точка 12 став 4 од ова упатство се 
однесува и на пријавувањето на долговите за чие 
плаќање се донесени судски одлуки за дозвола на 
извршување односно за чие намирување се издаде-
ни акцептни налози. 

Во образецот од став 1 на оваа точка корисникот 
на општествени средства ги запишува обврските 
поединечно (по секоја судска одлука односно акцеп-
тен налог) и ги споредува со обврските од евиден-
цијата за редоследот на наплатата на обврските ка ј 
Службата. При споредувањето работникот на орга-
низационата единица на Службата го запишува во 
соодветната колона на образецот редниот број под 
кој ненамирената обврска по судска одлука за доз-
вола на извршување односно по акцептен налог е 
воведена во евиденција за редоследот на наплатата 
на обврските и заверува со СВОЈОТ потпис дека со 
пријавата на долговите се опфатени сите обврски 
по наведените основи, што ка ј Службата се воведе-
ни во таа евиденција до денот до КОЈ корисникот на 
општествени средства ги пријавува своите долгови 
за мултилатерална компензација. 

Долговите од став 1 на оваа точка што се одне-
суваат на основните организации на здружениот 
труд без својство на правно лице ги пријавува ра-
ботната организација во чиј состав се тие, независно 
од тоа дали основните организации на здружениот 
труд имаат или немаат посебна жиро-сметка ка ј 
Службата. 

16. Сите корисници на општествени средства 
што за мултилатерална компензација пријавуваат и 
долгови чие плаќање според важечките прописи е 
обусловено со намирување на одредени обврски, се 
должни на Службата да и поднесат преглед на так-
вите обврски на посебниот лист на образецот МК-2, 
истовремено со поднесувањето на пријавата на дол-
говите на образецот MK-I односно на образецот 
МК-2. 

Во прегледот на обврските на посебниот лист 
на образецот МК-2, што на Службата и го поднесу-
ваат во смисла на став 1 од оваа точка, корисници-
те на општествени средства ги запишуваат износите 
што претставуваат издвојување на депозитот, об-
врските за придонесите според републичките пропи-
си (при одредени инвестициони вложувања), обврс-
ката за придонесот на средствата на заедничката 
потрошувачка (при пријавените долгови за тековна-
та заедничка потрошувачка) и др., и тоа посебно по 
секој долг од образецот МК-1 односно од образецот 
МК-2 на кој се однесуваат тие обврски. 

17. Најмалиот износ на обврската спрема ист 
доверител, кој се внесува во образецот МК-1 односно 
во образецот МК-2, е 5.000 динари, освен обврските 
од точ. 15 и 16 на ова упатство што се внесуваат во 
посебниот образец МК-1 односно во посебните обра-
сци МК-2 и кои се пријавуваат за мултилатерална 
компензација без оглед на височината на износот. 

Податоците за височината на обврските се ис-
кажуваат во обрасците во опсолутни износи (со па-
ри). 

18. Пријавата на долговите на образецот МК-1 
односно на образецот МК-2 се доставува во два при-
мерока до организационата единица на Службата 
кад КОЈ а подносителот на пријавата има жиро-смет-
ка. 

<Ј9,ЈЗа првата мултилатерална компензација се 
пријавуваат стасаните долгови односно долговите 
што ќе стасаат до 15 март 1972 година, а пријавите 
на долговите на обрасците МК-1 и' МК-2 и се дос-
таву з??т на надлежната организациона единица на 
Службата (точка 18) во периодот од 25 февруари 
до 6 март 1972 година. 

20. Корисниците на општествени средства од точ. 
3 и 4 на ова упатство кои немаат стасани неоспоре-
ни долгови што се пријавуваат за мултилатерална 
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компензација за тоа писмено ќе ја известат надлеж-
ната организациона единица на Службата, и тоа до 
1 март 1972 година. 

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

О. бр. 2 
27 јануари 1972 година 

Белград 

Генерален директор на 
Службата на општестве-

ното книговодство, 
Антон Полајнар, е. р. 

Објасненија за пополнување на образецот МК-1 

1. Во заглавјето на образецот, на секоја страна, 
подносителот на пријавата на предвиденото место ги 
запишува: 

— седиштето на организационата единица на 
Службата на„која и ја поднесува пријавата; 

— својот назив, местото, улицата и бројот; 
— бројот на својата жиро-сметка ка ј Службата; 
— својата шифра од „Лописот на учесниците во 

задолжителната мултилатерална компензација"; 
— вкупниот износ на обврските пријавени на 

таа страна на образецот; 
— називот и седиштето на банката к а ј која ги 

депонирал средствата по видување односно на нејзи-
на филијала. 

2. Во одделни колони на образецот подносителот 
на пријавата ги запишува, и тоа: 

— во колона 1 — редниот број; 
— во колони 2 и 3 — називот и местото на ор-

ганизациите (точка 12 ст. 1 и 2) спрема кои има не-
намирени обврски што се пријавуваат за мултила-
терална компензација; 

— во колона 4 — шифрата на организациите — 
доверители од „Пописот на учесниците во задолжи-
телната мултилатерална компензација"; 

— во колена 5 — основот на плаќањето изразен 
преку шифрата на намената, за: 

0 — материјал, суровини, помошен материјал, 
услуги и набавна вредност на трговски стоки, 

1 — набавка на домашна опрема, 
2 — набавка на увозна опрема, 
3 — инвестиции во градежни објекти, 
4 — други инвестиции, 
5 — отплати на кредити — на деловните банки, 
6 — камата по кредити, 
7 — пуштање на кредити во оптек, 
8 — аконтирани средства на тековната заеднич-

ка потрошувачка, 
9 — други преноси и разни други издавања; 
— во колона 7 — вкупен износ на обврските 

спрема односниот доверител, по истиот основ на пла-
ќање односно со иста шифра на намената. Износот 
запишан во оваа колона не може да биде помал од 

^5.000 динари (освен к а ј обврските од точка 15 на ова 
упатство кои се искажуваат на посебниот лист на 
образецот и кои се пријавуваат без оглед на висо-
чината), ниту може да биде поголем од 999,999.999,95 
динари. Ако обврската спрема еден доверител го 
надминува најголемиот износ што може да се за-
пише, таа може да се расчлени на повеќе ставки 
(износи што се запишуваат како посебни обврски). 

При пополнувањето на износите на обврската 
последната цифра треба да се заокружи на 0 однос-
но на 5 пари. 

3 Во колона б — податоците ги запишува над-
лежната организациона единица на Службата. 

4. Секоја страна од образецот мора да биде точ-
но собрана и збирот запишан на местото одредено за 
тоа во десниот горни дел на образецот. Не смее да се 
врши пренос на збирот од страна на страна. 

5. Податоците мораат да се пополнат читливо, и 
тоа со хемиски или мастилен молив, а ка ј цифрени-
те податоци секој број мора да биде запишан во со-
одветната куќичка (поради механографска обработ-
ка). 

6. Секоја страна од образецот мора да биде пот-
пишана од лицата овластени за располагање со сред-
ствата на жиро-сметката и заверена со печатот на 
корисникот на општествени средства — подносител 
на пријавата. 

7. При пополнувањето на образецот, корисници-
те на општествени средства треба посебно да обрнат 
внимание на точноста на запишувањето на шифрата 
од „Пописот на учесниците во задолжителната мул-
тилатерална компензација" (колона 4), бидејќи 
Слулшата нема да биде одговорна ако поради по-
грешно запишаната шифра на доверителот обврска-
та не ќе биде правилно ^компензирана. 

„Пописот на учесниците во задолжителната мул-
тилатерална компензација" ќе го издаде Службата. 

8. Образецот се пополнува во три примероци, од 
кои оригиналот и една копија и се доставува на над-
лежната организациона единица на Службата. 

Објасненија за пополнување на образецот МК-2 

1. Објаснението дадено за запишување на пода-
тоците во заглавјето на образецот МК- i важи и за 
запишувањето на податоците во заглавјето на обра-
зецот МК-2, со тоа што ка ј овој образец не е пред-
видено запишување на шифрата туку бројот на ж и -
ро-сметката на подносителот на пријавата (во дес-
ниот горни дел на образецот). 

2. Во колони 2 и 3 корисниците на општествени 
средства го запишуваат местото и називот на орга-
низациите спрема кои имаат ненамирени обврски 
кои за мултилатерална компензација се пријавуваат 
на овој образец (корисниците на општествените 
средства од точка 12 став 3 — обврски спрема сите 
доверители наведени во таа точка, а корисниците на 
општествените средства од точка 12 ст. 1 и 2 — об-
врски спрема доверителите од став 3 на таа точка). 

Во колоните 2 и 3 на посебниот лист на образе-
цот МК-2 на кој се пријавуваат обврските од точка 
16, корисниците на општествени средства го запишу-
ваат називот на сметката на која се уплатува однос-
ната обврска. 

3. Во колона 4 корисниците на општествени сред-
ства го запишуваат бројот на жиро-сметката на до-
верителот, а во посебниот лист на образецот МК-2 за 
обврските од точка 16 — во оваа колона го запишу-
ваат бројот на сметката на која се уплатува обврс-
ката. 

4. Објаснението за запишувањето на намената 
во колона 5 на образецот МК-1 важи и за запишу-
вање на намената во колона 5 на образецот МК-2. 

Колона 5 на посебниот лист на образецот МК-2 
за обврските од точка 16 не се пополнува. 

5. Објасненијата за запишувањето на податоци-
те во колона 7 на образецот МК-1 важат и за по-
полнување на таа колона на образецот МК-2, со тоа 
што и обврските од точка 16 што се искажуваат во 
посебниот лист на образецот МК-2 бе внесуваат во 
полн. износ (т.е. и кога се под 5.000 динари). 

6. Другите објасненија за пополнување на обра-
зецот МК-1 (под 3 до 6 и 8) важат и за пополнување 
на образецот МК-2. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за допол-
нение на Одлуката за обврската за прибавување 
согласност за увоз на одделни стоки, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 57/71, се п о т п а д н а -
ле долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГ-

ЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ СТОКИ 

Во точка 1 реден број 59 во колона 2 наместо 
бројот: „41.02/2а-2" треба да стои бројот: 
„41.02/2а-2а". 

Во редниот број 90 во колона 2 ознаката: „26", 
а во колоната 3 зборот: „други" — се бришат. 

Од СОЈУЗНИОТ извршен совет, Белград, 11 јану-
ари 1972 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА СТАВ 3 ОД ОДЛУКАТА НА РАБОТНИЧКИОТ 

СОВЕТ НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „НЕИМАР" ОД ПОЖАРЕВАЦ 

I На иницијатива на Живковиќ Божидар, ра-
ботник од Пожаревац, Уставниот суд на Југослави-
ја, со решението број У-435/70 од 8 јуни 1971 година, 
поведе постапка за оценување на законитоста на 
одредбата на став 3 од Одлуката на Работничкиот 
совет на Градежно-занаетчиското претпријатие 
„Неимар" од Пожаревац, од 18- октомври 1969 го-
дина. 

Со одредбата на став 3 од наведената одлука е 
предвидено дека од правото на корекција на лич-
ните доходи по периодичната пресметка за периодот 
од 1 Јануари до 30 септември 1969 година се иззе-
маат сите оние работници на Градежно-занаетчис-
кото претпријатие „Неимар" кои до 18 октомври 
1969 година, како ден на донесувањето на Одлуката, 
со таа работна организација го раскинале работниот 
однос. 

И. Уставниот амандман XXI, во точка 3, пред-
видува дека личниот доход му припаѓа на работ-
никот во височината што е сразмерна на резултатот 
на неговата работа и на неговиот личен придонес 
за успехот и развојот на организацијата што тој 
работејќи во таа организација го дал со својата 
вкупна, тековна и мината работа. И според одред-
бата на член 79 од Основниот закон за работните 
односи, на работникот му припаѓа право, врз основа 
на својот работен придонес и зависно од работните 
и деловните резултати на работната организација 
во која работи, да учествува во распределбата на 
средствата што работната заедница ги издвојува 
за лични доходи. Затоа е спротивно на тие одредби 
секое нормирање со кое се ускратува или во КОЈ И 
да било вид и обем се доведува во прашање пра-
вото на работникот на учество во распределбата "на 
средствата наменети и издвоени за лични доходи. 

Според член 84 од Основниот закон за работ-
ните односи, сите исплати на личните доходи во 
текот на годината се сметаат како аконтации на 
личниот доход, а личниот доход на работникот 
работната заедница конечно му го пресметува и му го 
исплатува врз основа на завршната сметка за однос-
ната година. Согласно со тоа и распределбата на 
средствата по тримесечни, шестмесечни или девет-
месечни пресметки е аконтација на личните доходи 
на работниците пред конечната распределба, па 
работната заедница не може со распределбата по 
основ на тие пресметки да ја замени распределбата 
по завршната сметка. 

Ако работел во времето (цело или еден негов 
дел) на кое се однесува периодичната пресметка, 
работникот има право да учествува во распределба-
та на средствата за лични доходи за односниот 
период сразмерно со резултатите што ги остварил, 
односно со времето што го поминал на работа. Фак-
тот дека работникот учествува и во распределбата 
на средствата според завршната сметка никако не 
го исклучува неговото право да учествува и во рас-
пределбата на средствата по периодичната пресметка 
за времето за кое делум или во целост бил на 
работа. Затоа престанокот на работата во работната 
организација не може да биде основ работникот да 
се исклучи од таа распределба. 

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 
став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 26 од 
Законот за Уставниот суд на Југославија, Уставниот 
суд на Југославија 

о д л у ч и 
1. Од правото на учество во распределбата на 

средствата издвоени по периодичната пресметка за 
лични доходи, не можат да се исклучат работниците 
кои со својата работа и личниот придонес за успе-
хот и развојот на организацијата учествувале во 
создавањето на тие средства, без оглед што во 
меѓувреме по КОЈ и да е основ им престанала рабо-
тата во односната работна организација. 

2. Се поништува одредбата на став 3 од Одлу-
ката на Работничкиот совет на Градежно-занает-
чиското претпријатие „Неимар" од Пожаревац, од 
18 октомври 1969 година, со која од правото на 
корекција на личните доходи по периодичната 
пресметка за периодот од 1 јануари до 30 септември 
1969 година се изземаат сите оние работници што 
до денот на донесувањето на Одлуката на 18 ок-
томври 1969 година со наведената работна организа-
ција го раскинале работниот однос било по сог-
ласност на организацијата или самоволно. 

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" и на огласната табла на Градежно-занает-
чиското претпријатие „Неимар" од Пожаревац. 

JV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
ја донесе во состав: претседавач судија д-р Алек-
сандар Фира и судии д-р Борислав Благојевиќ, 
Раде Главиќ, Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, 
Гуро Меденица, д-р Стане Павлин, Ненад Петровиќ, 
Боривое Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и 
Јоже Земљак. 

У бр. 435/70 
16 ноември 1971 година 

Белград 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на 
Југославија судија, 

д-р Александар Фира, е. p. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за органи-

зацијата и работата на Кабинетот на Претседателот 
на Републиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/72), 
Претседателот на Републиката донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

За шеф на Кабинетот на .Претседателот на Ре-
публиката се именува Марко Врхунец, досегашен 
советник на Претседателот на Републиката за еко-
номски прашања. 

Р. бр. 2 
20 јануари 1972 година Претседател на 

Белград Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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ОДЛИКУВАЊА * 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна .Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за примерни заслуги и 
умешност во работата "на развивањето постојан по-
лет заради остварување на поставените задачи во 
единиците со кои раководат, како и за создавање 
услови за постигање на исклучително добри успеси 
во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадискиот полковник: Репац Симе Раде; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ-
ЧЕВИ 

полковникот на правна служба: Јовановић Ђор-
ђа Илија; 

капетанот на боен брод: Летица Светозар; 
интендантските потполковник: Богдан Саве Ма-

не, Пурић Фрање Миро; 
пешадиските потполковник: Брегар Франца 

Франц, Делибашић Гаврила Љубомир, Ђурановић 
Петра Живко, Ковачевић Паје Јован, Лекић Саве 
Милан, Лончар Миле Ђуро, Недић Павла Јозан, 
Папић Пере Томо, Ристић Сретена Александар, Ту-
тић Добросава-Љубисав; 

потиолковникот на финансиска служба: Цага 
Гаје Милан; 

санитетскиот потполковник: Мијовић Милована 
Блажо; 

потполковникот на градежна служба: Парталов-
ски Ламбета Милан; 

мајорите на градежна служба: Бевц Марије Вин-
ко, Брдарић Косте Коста; 

пешадиските мајори: Кљајић Лазара Новица, 
Ковачевић Божидара Душан, Михалић Миде Фра-
њо, Николић Милисава Драгослав, Потребни Илије 
Раде, Стевановић Стева Петар, Шашић Саве Божо; 

пешадиските капетани I класа: Цолић Франца 
Франц Маркић Антона Цветко; 

интендантскиот капетан I класа: Дакић Саве 
Милан; 

капетанот I класа на градежна служба: Илић 
Стевана Иван; 

капетанот I класа на финансиска служба: Сам-
болић Виктора Јосип; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

артилерискиот мајор: Банковић Радоја Славо-
љуб; 

санитетските капетани I класа: Божић Влади-
мира Божидар, Дојчиновић Светозара Мирослав; 

пешадискиот капетан I класа Динић Димитрија 
Веселин; 

пешадиските капетани: Атанасовић Јакова До-
бросав, Цветковић Југа Видоје; 

поручникот на фрегата: Ћирковић Велимира 
Миодраг; 

капетаните на градежна служба: Петровић Бо-
жидара Милун, Зековић Раде Милован; 

пешадиските поручници: Игњатовић Стојана 
Љубинко, Марјановић Вучића Велибор, Тасић Саве 
Божидар; 

поручникот на корвета: Костовски Стево Иван; 

иижеперискиот поручник: Панчић Јеврема Бо-
ривоје; 

инженерискиот потпоручник i Бизјак Августа 
Иван; 

пешадискиот потпоручник: Гајић Стевана Топ-
лица; 

застапниците на административна служба: Ан-
ђелковић Наума Томислав, Бакић Миливоја Станко, 
1омовић Петра Славко; 

пешадиските заставници: Ђукић Радисава Ми-
лош, Јаковљевић Јездимира Мирчета, Јоловић Пе-
рише М И Л И Ј З , Јовановић Драгутина Славољуб, Ман-
чић Јована Светислав, Мицић Станоја Дојчин, Пав-
ловић Драгића Јеремије, Рашковић Саве Милић, 
Станојевић Живорада Миодраг, Вукајловић Љубе 
Милош, Зец Леша Марко, Живковић Симе Љубан; 

интендантските заставници: Јовановић Миодрага 
ДОСЈЕТИ је, Мартиновић Анте Анте, Ланчевски Гоце 
Бошко, 

х застапникот за врска: Крмарић Густава Фрањо; 
поморскиот заставник: Матијаш Јосипа Иван; 
техничкиот заставник: Поточник Ивана Иван; 
пешадиските постари водници I класа: Бељев 

Фердинанда Франц, Дерета Станка Божо, Ђокић 
Средоја Слободан, Јовановић Чедомира Војислав, 
Лаудер Миле Иван, Петровић Драгутина В палета, 
Пирц Јанеза Мартин, Васић Милорада Цветин: 

постарите водници I класа на административна 
служба: Божић Богдана Ђоко, Лазић Душана Мило-
рад, Петкопић Бојана Драган, 

постарите водници I класа на финансиска служ-
ба: Цветичанин Петра Милан, Тошевски Зафира 
Бранко, 

ииженерискиот постар водник I класа: Ђокано-
вић Илије Саво; 

постарите водници I класа за врска: Мршуља 
Зорослава Илија, Петровски Бориса Иван, Савић 
Спасе Стојан, Соколић Мирка Стјепан; 

санитетскиот постар водник I класа: Петровић 
Гвоздена Момир; 

интенданта^лот постар водник I класа: Влај 
Степана Фрањо; 

пешадиските постари водници: Чудић Стеве Дане, 
Илић Вјекослава Аранђел, Илијашевић Миленка 
Пазлс, Јањић Саве Јевто, Пауновић Михајла Миро-
слав, Ратковић Стеве Дмитар, Стаковић Божидара 
Радо] е, 

постарите водници на административна служба: 
Гајић Боривоја Драшко, Петровић Светомира Миро-
слав; 

постариот водник на финансиска служба' Ста-
матовић Ристе Анђелко; 

пешадискиот водник I класа* Поповић Милија 
Љубо; 

воениот службеник IV класа на административ-
на служба: Санковић Митра Ристо; 

за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и за особени успеси во рако-
водењето со воени единици, во нивното зацврстува-
ње и оспособување за одбрана на независноста на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

техничкиот полковник: Калуђеровић Раде Ду-
шан; 

капетанот на фрегата: Домазетовић Богдана Ви-
дој е; 

пешадиските потполковници: Марковић Триву-
на Стево, Радека Петра Милан, Рељин Коменка Ве-
селин; 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

пешадискиот потполковник: Бербер Томе-Станко; 
потполковникот на правна служба: Лазаревић 

Ставре Најдан; 
пешадиските мајори: Цвитан Ивана Јосип, До-

невић Милана Александар, Пековић Владисава Ра -
доман; 

мајорот за врска: Вуксановић Миодрага Славо-
љуб; 

капетанот I класа на градежна служба: Ђоко-
вић Петра Бошко; 

поручникот на боен брод: Јанковић Гвоздена 
Милија; 

пешадискиот капетан I класа: Јовановић Живка 
Миодраг; 

инженерскиот капетан I класа: Калабић Маке-
ви је Иван; 

пешадиските капетани I класа: Пановски Ми-
лана Бранко, Станисављевић Стојана Ранђел, Ж и -
вој иновић Драгутина Милинко; 

поручникот на боен брод: Ресавац Богомира 
Драгомир; 

инженерискиот капетан I класа: Ву ликић Стан-
ка Светозар; 

поручникот на фрегата: Младеновић Владимира 
Милан; 

пешадиските заставници: Адамовић Душана Ма-
тија, Бачлија Мије Стеван, Цоцић Душана Станко, 
Ѓорѓовски Крсте Дамјан, Гаврић Јове Петар, Козма 
Петра Јосип, Смиљковски Стојанча Цоне; 

заставниците на административна служба: Дачић 
Војина Милољуб, Јевтић Душана Драгослав; 

заставниците на финансиска служба: Драгоје-
вић Петра Марко, Зевник Јожефа Антон; 

интендантскиот заставник: Николић Грује Бо-
жидар; 

заставникот за врска: Вујновић Ђоке Владо; 
пешадискиот постар водник I класа: Чеклић 

Марка Игњат; 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини што 
им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

постариот водник I класа за врска: Благојевић 
Милована Душан; 

пешадиските постари водници I класа: Донев 
Васиљев Раде, Сајић Давида Андрија, Вељковић 
Василија Драгослав; 

поморскиот постар водник I класа: Михајловић 
Александра Мирослав; 

морнаричкотехничкиот постар водник I класа: 
Седеј Розалије Виктор; 

санитетскиот постар водник: Бакић Милоша Па-
вао; 

постариот водник на сообраќајна служба: Бецић 
Томе Ђуро; 

пешадиските постари водници: Ђурић Вучена 
Миле, Киковић Кристивоја Драган, Костић Анте 
Владо, Симић Петка Милан, Вукојевић Ђурђа Алек-
сандар; 

постарите водници за врска: Јанковић Петра 
Петар, Ковачевић Миле Јово, Максимовић Милана 
Милован, Писковић Василија Здравко; 

инженерискиот постар водник: Недимовић Ђуре 
Рајко; 

постариот водник на административна служба: 
Рисовић Немање Миле; 

морнаричкотехничкиот постар водник: Смех 
Карла Бруно; 

постариот водник на финансиска служба: Томић 
Марка Фрањо; 

пешадиските водници I класа: Аздејковић Вла-
дана Миљко, Церовић Ђорђа Томислав, Ћурчија 
Милана Станко, Јаношевић Драгутина Градимир, 
Кецман Милана Живорад, Ковачевић Петра Бошко, 
Ковачевић Михајла Љубомир, Крижан Ивана Мијо, 
Марас Дане Мирослав, Младеновић Светомира Бо-
рислав, Николић Величка Јован, Ристић Велимира 
Петар; 

поморските водници I класа: Бан Милана Мили-
вој, Колар Фрање Владо, Мићуновић Радојице Ми-
лован; 

водниците I класа за врска: Борштнер Јожета 
Иван, Узуновић Драгића Милорад; 

техничкиот водник I класа: Ђурић Љубодрага 
Ратко; 

морнаричкотехничките водници I класа: Грилец 
Ивана Јосип, Сартори Стјепана Новица, Вујин Мла-
дена Радивој; 

пешадиските водници: Диздаревић Шаћира Џе-
мал, Гацовски Николе Спасе, Новаковић Будимира 
Витко, Топаловић Илије Томо. 

Бр. 211 
22 декември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за примерни заслуги и 
умешност во работата на развивање постојан полет 
заради остварување на поставените задачи во еди-
ниците со кои раководат, како и за создавање ус-
лови за постигање исклучително добри успеси во 
своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Антонић Јосипа Михо-
вил, Ба јић Јована Владимир, Бол^иновић Грге Пе-
тар, Цвијановић Мојсија Стеван, Грозданић Вуколе 
Крсто, Кроња Јосипа Шиме, Лијешевић Станка Пе-
ко, Лучић Михајла Слободан, Масловарић Трифу-
на Новак, Милановић Ђуре Душан, Милић Јосипа 
Винко, Пешић Ђуре Душан, Тоцкић Алије Мехмед; 

полковникот на правна служба: Барович Фран-
ца Рудолф; 

полковниците на оклопни единици: Чорак Дане 
Новак, Хорват Виљема Самоел, Владушић Саве Ду-
шан, Вукић Јоце Љубомир; 

артилсрпскиот полковник: Дамјановић Јове Гој-
ко; 

техничкиот полковник: Гашпаровић Матије Дра-
гутин; 

полковникот на АБХ одбрана: Ханзл Ивана Јо-
сип; 

полковникот на сообраќајна служба: Кнежевић 
Шпире Раде; 
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, санитетските полковници: К о п т а Милутина Ми-
лан, Куленовић Ахмеда Хајрудин, Кузмановић Јо-
вана Борислав, Шкодрић Станоја Светислав; 

полковникот на финансиска служба: Поповић 
Мирка Светислав; 

техничкиот воен службеник I класа: Милутино-
вић Радојка Велимир; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНР1 
МЕЧЕВИ 

пешадиските полковиици: Адамовић Марка 
Гуро, Бубања, Раденка Милош, Вујаковић Јове Ми-
рослав, Церовић Доброслава Василије, Чортан Драги-
ше Жарко, Гајић Максима Константин, Јововић Пера 
Божидар, Крањац Срећка Антон, Крпина Фране 
Марко, Лазаревић Лазара Живорад, Малбашић Те-
офила Богдан, Мисајловски Димитрија Благоје, 
Ореб Ивана Миливој, Стаменовић Светозара Мило-
мир, Томановић Василије Вељко, Торбица Павла 
Душан, Вујановић Гојка Миле, Вуковић Мићка Си-
мо; 

полковииците на АБХ одбрана: Алтарас Мике 
Рафаило-Ратко, Цветојевић Раде Милош, Немец Ро-
ке Северин, Влаисављевић Мила Богдан; 

санитетските пол ковници: Аралица Драга Раде, 
Крагуљац Стевана Владимир, Крајован Васе Рато-
мир, Крстић Миливоја Божидар, Милетић Живоји-
на Драгослав, Митић Ђорђа Љубомир; 

капетанот на боен брод: Бајрактари Фахри Џе-
мал; 

полковниците на правна служба: Барбарос Мате 
Звонко, Гогић Милана Миланко; 

полковниците па авијација: Баук Фрапе Фране, 
Јанковић Драгослава Драгослав; 

полковниците на сообраќајна служба: Бекчић 
Велимира Миодраг, Брдар Манојла Илија, К а л а ј -
џ и ћ Стипана Марко; 

техничките полковници: Дворник Ђуре Бранко, 
Ласковлћ Миле Мирко, Радаковић Николе Бранко, 
Рашић Љубомира Светолик, Савић Јосипа Војислав, 
Стојановић Стојана Синиша, Трифуновић Страхи-
ње Веселин, Вуковић Блашка Мирослав; 

полковпиците иа финансиска служба: Ђерић 
Буде Славко, Латиновић Пере Никола; 

полковниците на геодетска служба* Ђорђевић 
Мирка Војин, Златковић Мите Добривоје; 

артилсриските полковници: Ивковић Уроша Да-
нило, Стојановић Михаила Владимир, Шобат Лазе 
Будимир, Влријевић Симе Мартин; 

ипженерисхите полховници: Кончар Раде Петар, 
Трнокоп Петра Милан, Вукадиновић Данила Пре-
драг; 

полковникот за врска: Томић Михаила Душан; 
морнаричкотехничкиот полковник: Заниновић 

Јуре Јуре; 
ветеринарниот потполковник: Абдовић Селима 

Џемал; 
пешадиските потполкоппици: Алексић Милоша 

Душан. Баричевић Ивана Иван, Беатовић Симе Мир-
ко, Брковић Хусе Зсј нил, Булатовић Јована Миливо-
је, Буштета Ивана Серђо, Цивић Драгослава Милу-
тин, Цветичанин Рада Дмитар, Чавор Митра Илија, 
Черталич Антона Јоже, Четник Петра Бошко, Ћирић 
Александра Предраг, Ћупурдија Миле Стеван, Гав-
рић Душана Радован, Калуђеровић Ника Перо, Ла-
вор Марка Мате, Лалић Петра Мирослав. Милади-
нов:^! Тодора Јеротије, Милош Јерка Марко, Мит-
ровић Божидара Боривоје, Морачанин Блажа Радо-
сав, Николовски Боге Блажо, Остојић Живка Вели-
мир, Пајчин Петра Милош, Периша Ловре Анте, 
Петрски јевић Драгутина Срето, Петровић Ђорђа 
Никола, Петровић Цвијетипа Петар, Радованоеић 
Саве Станимир, Ранковић Миодрага Богољуб, Се-
феровић Алије Менсур, Симић Зеите Милош, Ста-
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нић Павла Бошко, Станковић Димитрија Вељко, 
Старовић Крсте Максим, Стефановић Радосава Ми-
ладин, Степановић Милоша Милан, Стојковић За-
фира Данило, Светличић Јосипа Јосип, Шарбајић 
Вукоте Пуниша, Толар Владе Александар, Утвић 
Луке Васо, Вајзагић Ибре Мухамед, Војводић Васе 
Мирко, Вучанић Цветка Милан, Вукајловић Тихо-
мира Радосав; 

инженериските потполковник: Анастасијевиќ 
Апостола Бранислав, Бијелић Саве Велимир, Бубић 
Јозе Анте, Мажибрада Јована Душан, Миловановић 
Јована Љубомир, Недовић Голуба Радисав, Радуно-
вић Радоја Драго, Становник Франца Јанез; 

капетаните на фрегата: Антић Живка Гаврило, 
Бољац Бране Бора, Ференца Фране Иво, Качаревић 
Милована Станко, Паун Даниела Мате, Певцин 
Франца Максимилијан, Првуловић Љубомира Сла-
вољуб, Секулић Секуле Миро, Шехић Лутфе Изет, 
Вречак Ивана Јанез; 

потполковниците на сообраќајна служба: Бајић 
Трифуна Милош, Цар Јосипа Иван, ФранколаМате 
Марио, Грубиша Стеве Раде, Кезеле Јосипа Звонко, 
Кнез Ивана Иван, Петковић Ђорђа Станко; 

полковниците за врска: Ба јт Антона Станко, Бо-
гојевски Јанета Ђорђе, Кесић Јована Илија, Мрсић 
Рудолфа Павле, Радаковић Милана Мирко, Рашо 
Благоја Мирко, Спасић Богоја Досе, Видаковић 
Срећка Александар, 

техничките потполковници: Брадић Андрије 
лап, Броз Вјеколава Бранко, Ђерић Властимира Ви-
томир, Ђурић Насте Радоје, Гајић Бранислава Ми-
одраг, Икономов Дмитра Александар, Јахић Муха-
меда Зијах, Јовановић Миливоја Драгомир, Кандић 
Нике Стеван, Мишовић Милоја Јовиша, Павловић 
Илије Љубомир, Покрајац Андрије Илија, Пролић 
Луке Анте, Стаматовић Милана Александар, Стан-
келић Лазара Вељко, Шарчевић Стјепана Берислав, 
Томашић Фабијана Анте, Томић Михајла Симо, Ва-
вић Илије Славко, Вујановић Љубана Мићо, Здрав-
ковић Уроша Стојан, Зубер Стеве Ђорђе, Ж о р ж 
Станислава Станислав; 

потполковниците на финансиска служба: Чанак 
Мила Никола, Доричић Даниела Бруно, Фишер Липо-
те Бернат, Јанковић Михајла Милета, Јовановић 
Александра Ранко, Кафеџиски Михајла Глигор, Ко-
сановић Милована Раде, Лукић Мироја Урош, Ма-
ринковић Славка Стеван, Савић Борисава Радосав, 
Смаилагић Хасана Сафет, Стефановић Косте Војис-
лав, Снешко Мате Едуард; 

потполковниците на оклопни единици: Чезић 
Бранка Здравко. Дакић Митра Слободан, Дамјановић 
Стеве Никола, Ђенадић Боривоја Радивоје, Марунић 
Петра Стево, Петровић Михајла ВОЈИН , Тодоровић 
Мила Василије; 

артилериските потполковници: Денда Алекса Но-
вица, Исајловић Трифуна Стеван, Јандрић Јована 
Лука, Михајловић Крсте Миленко, Николић Илије 
Живога, Родић Милана Никола. Тадић Обрада Об-
рад, Трифуновић Војислава Радмило, Вијук Јована 
Петар, Воркапић Раде Никола; 

потполковниците. на правна служба: Дракуловић 
Николе Љубомир, Томић Филипа Благоје; 

морнаричкотехничките потно лковници: Фран-
чпшковиЋ Јосипа Живко, Коларић-Блажић Давори-
на Драгутин; 

интендантските потполковник!: Герица Јере Иво, 
Латиновић Ђурђа Душан, Миловановић Милана Ми-
лисав, Савић Саве Ранко, Трпковски Закова Иван, 
Золотић Ђорђа Сергије; 

санитетските потполковници: Грба Милана Ђор-
ђе, Грујевски Теофила Груја, Марковић Јове Мио-
драг, Миодраг Аћима Мирко; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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потполковниците на геодетска служба: Христов 
Бориса Лазар, Миражић Милована Живојин, Пав-
ловић Стевана Пеко, Радетиќ Ивана Филип; 

потполковникот на административна служба: 
Ивановић Марина Анте; 

потполковникот на градежна служба: Кинкела 
Јосипа Славко; 

потполковникот на музичка служба: Нонковић 
Милана Јован; 

потполковниците на АБХ одбрана: Оцић Николе 
Милован, Томић Милана Александар; 

потполковникот на авијација: Томић Ранка 
Иван; 

пешадиските мајори: Адамовић Ш к о л е Мићо, 
Ба јић Миле Марко, Бједов Обрада Јанко, Болтић 
Марка Рајко, Црнобрња Миле Милан, Цвитановић 
Ивана Иванко, Чалдовић Јевђа Радош, Челикић Во-
јислава Крста, Ћеран Николе Љубан, Ђуровић Ми-
лована Радосав, Глушац Стојана Борко, Гајић Мир-
ка Драго, Гвоздић Јована Илија, Халапир Антона 
Максо, Корда Јована Стеван, Кулић Петра Нико-
дије, Лабус Јове Лазо, Малешевић Јована Милутин, 
Маравић Ивана Вицко, Матејић Панте Михајло, Ми-
лојевић Томе Милорад, Мириловић Раде Милкан, 
Мухађири Даута Алија, Николић Алексе Десимир; 

Обрадовић Миле Јован, Огњановић Нове Вели-
мир, Прибић Симе Миле, Радошевић Јовице Мићо, 
Савић Тоше Гавро, Секулић Рафа јла Драган, Сто-
јичић Милана Војин, Шипка Ђуре Драго, Шупе То-
ме Јосо, Томић Стевана Драган, Томић Мојана Ни-
кола, Тошић Ђуре Душан, Вигњевић Уроша Божо, 
Врачар Михајла Неђо, Зељковић Вида Митар; 

мајорот на правна служба: Бабарогић Јефте 
Веселин; 

мајорите на финансиска служба: Делић Ђуре 
Богдан, Дукић-Суша Илије Драга, Ивановић Бог-
дана Арсеније, Николић Драгутина Илија, Поповић 
Душана Витомир; 

техничките мајори: Ђеновић Методија Симо, 
Папо Моисе Јосип, Сај икар Антона Мартин, Соко-
лић Николе Радован, Стушак Фридерика Антон, Ву-
јовић Луѓе Милисав; 

мајорите на оклопни единици: Игњатовић Ми-
луна Слободан, Станојевић Владимира Станислав; 

капетаните на корвета: Јовановић Бранка Бан, 
Лакош Николе Стипе; 

мајорите на градежна служба: Капларевић Крс-
томира Вићентије, Краш Мате Божидар; 

мајорот на сообраќајна служба: Ковачевић Ни-
коле Петар; 

интендантските мајори: Митрић Луке Јово, Зур-
ковић Марка Душан; 

артилерискиот мајор: Станић Ђуре Ђорђе; 
пешадиските капетани I класа: Ајдер Јована 

Младен, Ђуричић Луке Драго, Младеновић Марка 
Мирослав, Синовчић Мије Јура ј ; 

техничкиот капетан I класа: Милић Ђуре Бран-
ко; 

интендантските капетани I класа: Миросавић 
Илије Влајко, Остојић Стевана Радивоје; 

капетанот I класа на административна служба: 
Радашиновић Теодора Душан; 

техничкиот, заставник: Костандиновић Светоза-
ра Александар; 

воениот службеник I класа на административна 
служба: Ећимовић Јована Радомир; 

воениот службеник I класа на финансиска слу-
жба: Вујковић Ивана Карло; 

воените службеници II I класа на финансиска 
служба: Цветковић Василија Данило, Јелинчић Лов-

i ре Иван, Миленковић Димитрија Ратомир, Мирковић 
Манасија Арсеније; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковникот на АБХ одбрана: Бадњар Павла 
Милован; 

потполковникот на финансиска служба: Груји-
чић Адама Милован; 

санитетските потполковници: Лесица Ивана Јо-
сип, Влатковић Љубише Вида; 

пешадискиот потполковник: Недић Новака Мла-
ден; 

артилериските потполковници: Смољецовић Об-
рада Душан, Су рунић Милана Душан; 

интендантскиот мајор: Бошков Тодора Васил; 
мајорот на музичка служба: Бошњак Јосипа 

Гојко; 
санитетските мајори: Чудић Милана Јанко, Ди-

митров Еленка Петар, Гвоздић Миле Миле, Иванче-
вић Николе Душан, Костић Милорада Александар, 
Поповић Велимира Стеван, Ранков ИлиЈе Милан, 
Росић Јована Недељко; 

артилерискиот мајор: Ћз^јић Јанка Никола; 
техничките мајстори: Доркин Боже Мелко, Драча 

Марка Крсто, Ђорђевић Николе Милош, Иванц 
Франца Змаго, Кнежевић Јове Јовица, Максимовић 
Николе Владимир, Пештерац Драгутина Владета, 
Томић Стевана Станко; 

мајорот на геодетска служба: Комлепац Алек-
сандра Бранислав; 

мајорите на градежна служба: Крџић Алексан-
дра Добриша, Милуновић Милорада Драгутин; 

мајорите на административна служба: Милијић 
Ивана Славољуб, Миловановић Даве Душан; 

пешадискиот мајор: Николић Живорада Драго-
слав; 

мајорот на правна служба: Радовановић Срете-
на Томислав; 

мајорот на финансиска служба: Вујачић Ради-
воја Милош; 

капетанот I класа на авијација: Алвиревић Симе 
Милош; 

техничките капетани I класа: Анић-Милић Јуре 
Анте, Бошковић Савеља Драгутин, Ћурковић Лаза-
ра Миодраг, Динић Витомира Велимир, Дрињаковић 
Десимира Никола, Глишић Николе Владимир, Гли-
шовић Миодрага Драган, Јеремић Драгутина Мио-
драг, Ковач Павла Мирсолав, Кујовић Мијата Бран-
ко, Левачић Гашпара Аугустин, Матијашевић Ти-
хомира Радиша, Мокорић Шанте Јосип, Мрган 
Петра Анте, Обрадовић Мирка Милорад, Павловић 
Луке Величко, Пепић Ђорђа Маринко, Пешић Ми-
лана. Саво, Петронијевић Милосава Томислав, Пет-
ровић Драгише Душан, Пилиповић Саве Раде, По-
лексић Милоша Саво, Радић Радована Миодраг, Ра -
д н о в и ћ Сулејмана Неџад, Самарџић Рада Мило-
ван, Селаковић Радојка Милан, Станковић Богдана 
Гојко, Степановић Војислава Никола, Стојаковић 
Стевана Саво, Шкрбић Николе Младен, Зељкић 
Ристе Никола, Жарковић Живана Радивоје, Ж и в -
ковић Светозара Добривоје, Жиквовић Милоша 
Радован; , ^ 

санитетските капетани I класа: Антонић Марка 
Милорад, Станковић Радивоја* Миломир; 

артилериските капетани I класа: Бекић Саве 
Младен, Миличевић Славољуба Петар, Прелевић 
ЈИарка Милорад, Рибић Николе Милан; 

интендантските капетани I класа: Булатовић 
Савића Костадин, Лазаров Георгија Коста, Лонча-
ревић Аксе Миодраг; 

капетаните I класа на градежна служба: Ђор-
ђевић Војислава Василије, Фазлић Анде Решад, 
Стојановић Петра Ратко; 

капетаните I класа на геодетска служба: Ђорговић 
Станоја Мирослав, Хрњез Василија Слободан, Лес-
ковар Ивана Анѓон, Мандић Илије Јанко, Насков-
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ски Аспаруха Слободан, Поповић Ж и к е Сретен, Пр-
вуловић Славка Владимир, Тодоровић Дра гој ина 
Радосав, Живковић Радована Стојадин; 

капетанот I класа на сообраќајна служба: Ј а н -
ичић Петра Александар; 

капетанитс I класа на финансиска служба: Ј ев -
тић Јевте Станимир, Поповски Петка Бранко; 

ииженериските капетани I класа: Ковачевић 
Миленка Момир, Шимић Мате Матија; 

пешадиските капетани I класа* Максић Луке 
Стојан, Поповић Душана Комен, Тричковић Драгу-
тина Живојин, Жунић Петра Душан; 

поручниците на боен брод: Миксић Отона Иван, 
Радовановић Томе Мирослав, 

капетанот I класа на административна служба: 
Минић Векослава Драгиша; 

капетаните I класа за врска* Радуловић Новице 
Јован, Вујковић Милана Душан; 

морнаричкотехничките капетани I класа: Раду-
ловић Милосава Миладин, Тодоровић Милија Бори-
воје; 

пешадискиот капетан I класа: Стојановић Ду-
шана Стеван; 

воздухопловнотехничкиот капетан I класа: Ша-
ренац Илије Владимир; 

санитетскиот капетан I класа: Шефер Саве Сте-
ван; 

инженерискиот капетан: Аксентијевић Веселина 
Драгомир; 

морнаричкотехничките капетани: Андрић Ан-
дрије Марко, Божичковић Јове Младен, Филипо-
Еић-Грчић Анте Иван, Кривокапић Илије Саво; 

капетаните за врска* Апостоловић Ђуре Миро-
љуб, Арбанас Марка Марко, Восак Јулија Јурај , 
Цветковић Бранка Богољуб, Кмезић Ђорђа Војис-
лав. Савковић Стојана Драго, Зарић Славка Чедо-
мир; 

санитетските капетани* Бодрожић Петра Стеван, 
Букор Петра Јоже, Чолић Војислава Слободан, Ива-
новић Лазара Александар, М и л а д и н о в и Живојина 
Ми поп!. Миладиновиќ Радована Петар, Миловано-
вић Деспота Милисав, Николић Јеленка Милош, 
Пошз Луке Тончи, Станић Тодора Радован; 

техничките капетани* Бунчић Паје Душан, Цвет-
ковић Благоја Милоје, Дачовић Радојице Миљко, 
Јовановић Драгутина Јован, Ковачевић Душана 
Владимир, Маринковић Вицка Мате, Милошевић 
Ранђела Ненад, Николић Александра Драгиша, Ов-
ничевић Стјепана Стјепан, Пилиповић Ђуре Душан, 
Попов Јована Миливој, Ратковић Живка Ђорђе, Са-
вовић Пауна Милијан, Срејић Радомира Драган, 
Стоиловић Болшдара Драгомир, Стојковић Милана 
Станиша, Ширић Винка Јозо, Вулин Стојана Бори-
вој; 

артилериските капетани: Чабрило Симе Драго, 
Спасојевић Радована Божидар; 

капетаните иа административна служба: Делић 
Милоша Петар, Савић Душана Милан, Вуксановић 
Мираша Милош; 

капетаните на оклопни единици: Ђурић Бошка 
Петар, Грујић Љубе Витомир; 

пешадиските капетани: Крнета Душана Саво, 
Ра јковић Мирка Љубо; 

интендантскиот капетан: Обрадовић Милинка 
Вук; 

капетанот на АБХ одбрана: Васиљевић Предрага 
Александар; 

капетанот на градежна служба: Вукичевић К у з -
мана Живко ; 

пешадиските поручници: Беговић Незира Хазим, 
Берберовић Едхема Фадил, Булат Павла Чедомир, 
Црнковић Рудолфа Иван, Ђорђевић Арсенија Њ е -
гош, Ђурђић Марка Драгољуб, Филиповић Вито-
мира Момир, Граховац Рада Ратко, Хидановић Џа-
фера Абдулах, Хрг Томе Лука, Јаковљевић Мило-
рада Слободан, Јерзечић Мирослава Мирослав, 

Јоцић Милорада Христивоје, Крга Петра Бранко, 
Лалић Ђорђија Живојин, Лубурић Миливоја Крсто, 
Марковић Јеротија Давид, Мартиновић Грге Илија, 
Медапчић Љубомира Светозар, Милутин Јована 
Душан, Митровски Николе Стефан, Момировеки 
Богдана Павле; 

Петрушевски Славев Зафир, Преваршек Ј о ж е 
Јоже, Радановић Николе Чедо, Радоичић Јупа Хил-
мија, Секуловски Бонева Христо, Ставњак Саве 
Глигор, Тадић Мирка Слободан, Тарбук Гојка Ми-
лан, Томашевић Дике Гаврило, Заклан Милана 
Бранко: 

поручниците на оклопни единици: Б јелош Стева-
на Миле, Радусин Раде Драган, Стојменовски Ангела 
Владо, Талић Б1елана Момир, Ж у р е Јосипа Милан; 

поручниците на сообраќајна служба: Босанац 
Бранка Милан, Ћорић Милоша Љубомир, Коњику-
шић Милоша Миладин, Перић Р а ј к а Бранислав, 
Петровић Драгослава Љубивоје, Шкеровић Ђорђа 
Чедомир; 

техничките поручници: Черчек ОтаРајмонТ, К а -
леб Анте Никола, Кирков Славе Димитар, Милан-
ковић Раде Милан, Милић Богољуба Витомир, По-
пара Спасоја Недељко, Рибић Милоша Илија, Си-
мовић Симеона Драгослав, Спасић Боже Вукадин, 
Станић Милоја Живорад, Суботић Драгомира Р а -
дивој, Сујолџић Сулејмана Халид, Сушић Симеона 
Новак; 

артилериските поручници: Чобић Велимира Љ у -
бомир, Храшовац Ј о ж е Алојз, Јанковић Божидара 
Предраг, Лончар Вилима Јосип, Мадић Зарије Со-
кол, Милошевић Димитрија Милош, Павичевић Ве-
лимира Ненад, Рацковић Душана Бранко; 

иптендантските поручници: Хашимбеговић Си-
нана Махмз^д. Поповић Драгана Борислав, Живано-
вић Сретена Милан; 

инженерискиот поручник: Кордић Рада Здравко; 
п о р у ч н и ц и ^ за врска: Лазић Михајла Љубиша, 

Ловрета Мартина Здравко, Младеновић Радомира 
Дра го л^у б; 

морнаричкотехничките поручници: Мамић Ива-
на Анте, Савић Стевана Слободан; 

поручиикот на финансиска служба: Мандић 
Гвоздена Милан; 

поручникот на АБХ одбрана: Обрадовић Стеве 
Раде; 

потпоручниците за врска: Батур Марка Славко, 
Михајловић Марка Милић, Мутић Миле Славко, 
Пауновић Јовице Радиша, Трајковић Донче Љубо-
мир, Зинзировски Донов Симо: 

пешадиските потпоручници: Бурмазовић Радоји-
це Маринко, Галић Душана Станислав, Јеина Ха-
биба Џафер, Милосављевић Тихомира Миодраг, 
Пантелић Миленка Милојко. Стакић Јове Симо, 
Станковић Зарије Томислав, Вичић Блашка Обрад; 

потпоручникот на АБХ одбрана: Динић Станка 
Стојан; 

потпоручникот на сообраќајна служба: Ђокић 
Тадије Мирослав; 

потпоручниците на оклопни единици: Граховац 
Јована Миодраг, Јокић Богдана Илија, Китановић 
Светозара Богољуб, Миљић Сима Неђо; 

инженериските потпоручници: Јагић Ловре Мла-
ден, Милојевић Драгутина Миленко, Шолаја К у з -
мана Новица; 

интендантските заставници: Алихоџић Суље Али-
ја, Цветановић Јордана Светозар, Дропулић Томе 
Анте, Игњатић Младена Урош, Јакуповић Мехмеда 
Хусеин, Кочановић Мехмеда Александар, Кучан Ј а -
неза Александар, Новковић Љубомира Богосав, Пет-
рушевски Вељка Блажо, Саћер Мартина Рок, Тодо-
ровић Јована Петар; 

а р т е р и с к и т е заставници: Аничић Марка Ни-
кола, Дужина Пашка Шиме, Бабић Душана Милан, 
Ранђеловић Михајла Војислав, Стојков Николе Ста-
ноје; 
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заставници^ на административна служба: Аран-
ђеловић Светислава Властимир, Бабић Душана Ни-
кола, Бошкић Боже Јуре, Црнадак Ђуре Урош, Цве-
тановски Максима Игњат, Ђурић Михајла Андрија, 
Филиповић Миладина Борислав, Геџовски Панде Бо-
јан, Јевтић Адама Илија, Јовић Луке Милан, Косо-
вац Симе Петар, Ковачић Антона Антон, Крешо 
Адама Омер, Крстић Чедомира Витомир, Лазић 
Владимира Ђуро, Лукић Јанка Миливој, Лукић Ти-
осава Новак, Малеш Антона Иван, Маљковић Боже 
Јован, Марковић Ђорђа Милосав, Михаиловић Ма-
ринка Војин, Милојевић Драгољуба Грујо, Минић 
Косте Милан; 

Нешић Александра Арсеније, Нешовић Драго-
слава Видосав, Огризовић Илије Никола, Панић 
Марјана Ђуро, Пауновић Синише Радош, Петровић 
Чедомира Божидар, Поштић Милорада Величко, 
Радивојевић Милутина Новица, Рецеповић Џемала 
Рамиз, Савковић Милорада Драгослав, Станковић 
Новака Радован, Станковић Аћима Сретен, Стоиљ-
ковић Милана Душан, Стојадиновић Вукадина Ми-
лован, Стојменовић Александра Стојан, Трумбуло-
вић Милоша Бранко, Вукчевић Јове Блажо, Заго-
рац Марка Илија, Живић Цветка Љубомир; 

заставниците за врска: Безар Мије Анте, Јањато-
вић Николе Ђорђе, Микић Милосава Благоје, Радо-
вановић Ђуре Славко, Рутовић Милосава Милић, 
Трајковски Петра Димитар, Васовић Михајла 
Рајица; 

техничките заставници: Бочевски Атанаса Стој-
че, Чизмак Драгутина Чедомир, Дуцић Живојина Ву-
јица, Дувњак Пере Стево, Џунић Давида Новко, Ф а -
злић Ибра Реџо, Губеринић Раде Владо, Хаџић Р а -
дивоја Живота, Јанковић Благоја Драгиша, Коваче-
вић Владе Милорад, Кујунџић Јосипа Стјепан, Ми-
летић Бранислава Радоје, Николић Николе Влајко, 
Павловић Вукмира Илија, Потић Вјекослава Спа-
соје, Стојановић Лазара Чедомир, Стојковић Влајка 
Петар, Тодоровић Драгољуба Миладин, Турић Мар-
ка Иван; 

пешадиските заставници: Чакарић Марка Перо, 
Дујаковић Николе Недељко, Ђорђевић Ивана Ђор-
ђе, Георгиевски • Стерије Илија, Кочовић Љубомира 
Душан, Милић Јована Душан, Миочиновић Саве 
Ђуро, Шприца Николе Милан, Шапић Миле Нико-
ла, Шестић Петра Јосип, Томовски Томе Јосип; 

заставниците на финансиска служба: Ћеранић 
Михајла Андрија, Љубовић Петра Танасије, Симо-
новић Божидара Иванко; 

санитетските заставници: Франчик Ивана Јосип, 
Хамзић Мехе Мехмед, Луговић Љубе Боривоје, Пи-
перац Филипа Грујица, Ранковић Јеремије Ранко, 
Стојановски Николе Стојан, Васић Милорада Ж и -
ворад, Жигец Јанка Ловро; 

поморските заставници: Илић Петра Иво, Лу-
кић Миле Петар, Росан Маријана Тончи, Шабић 
Николе Јосип; 

инженериските заставници: Керкез Ђурђа 
Драго, Матељан Фране Мартин, Пајчин Мије 
Илија; 

заставникот на АБХ одбрана: Радоваиовић 
Војислава Миливоје; 

заставникот на оклопни единици: Радуловић 
Андрије Бајо; 

застаЕииците на сообраќајна служба: Стојил-
ковић Душана Радосав, Тошевски Тодора Киро; 

артилериските постари водници I класа: Арсић 
Станче Арсо, Лужњанин Петка Предраг, Матовић 
Милорада Саво, Мићановић Јована Славко, Мило-
шевић Петра Михајло, Урошевић Саве Јован; 

постарите водници I класа на административна 
служба: Ашић Александра Милан, Божовић Ристе 
Лазар, Грегорић Мартина Ивица, Грубић Проке Ду-
шан, Манасијевић Томе Раде, Михајловић Милуна 
Мирољуб, Новаковић Милоша Момир, Петровић Ми-
ладина Раде, Самарџић Душана Бранко, Солеша 
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Стеве Ђуро, Стојановски Василија Стојимир, Вуји-
чић Томе Бранко, Зарић Василија Димитрије; 

постарите водници I класа на сообраќајна 
служба: Атанасовски Герасима Грозде, Бован Ду-
шана Костадин, Драгојевић Миле М у т а н , Турудић 
Милоја Драган, Вујчић Радована Милован; 

постарите водници I класа иа оклопни единици: 
Бандука Љубомира Обрад, Чалић Бранислава Сте-
ван, Ђуровић Милисава Благота, Мандић Лазе Ра-
дован, Миловановић Љубинка Ненад, Минчић Ма-
нојла Будимир, Станић Јована Милош; 

техничките постари водници I класа: Црногорац 
Васе Петар, Цу бур Мурата Химид, Јурковић Мије 
Ви пим, Корен Ивана Иван, Пачариз Ешефа Мујо, 
Томашевић Анђелка Славко, Томовић Милана Бо-
гољуб, Видојевић Добрице Еадојко; 

постарите водници I класа за врска: Дружина 
Антуна Марјан, Џамић Божина Радомир, Милосав-
љевиН Витомира Боро, Митрић Миладина Блажо, 
Стокић Боривоја Богољуб; 

пешадиските постари водници I класа: Хелета 
Данила Велимир, Кукољ Шпире Радован, Милић 
Петра Срећко, Сврдлин Петра Лука, Жаревац Мио-
драга Слободан; 

постариот водник I класа на финансиска служ-
ба: Копривица Мирка Неђо; 

морнаричкотехничкиот постар водник I класа: 
Пеић Лајна Стипан; 

поморскиот постар водник I класа: Пушкарић 
Андрије Томислав; 

интендантските постари водници I класа: Ракић 
Мирка Новак, Стојановић Драгомира Божо; 

пешадиските постари водници: Алексић Сретена 
Андрија, Џелихоџић Хилмије Рамиз, Илић Саве Сло-
бодан, Манојловић Милана Миодраг, Најдовски 
Ђорђа Милан, Станковић Светислава Миодраг; 

постарите водници за врска: Б ј ела јац Стојана 
Бранко, Даниловић Душана Момчило, Грба Милана 
Ђуро; 

интендантските постари водници: Богдановић 
Божидара Благоје, Митровић Дане Никола, Шешељ 
Милана Милорад, Васи лов Павела Томислав; 

техничките постари водници: Делач Јосипа Бо-
гомир, Копривица Васе Драго, Павловић Јеремија 
Милан, Стоиљковић Благоја Владимир, Шимић Мате 
Славко; 

артилерискиот постар водник: Марковић Ра јка 
Ранко; 

постариот водник на сообраќајна служба: Медић 
Дана Драган; 

постарите водкипи на оклопни единици: Микић 
Миливоја Милојко, Симоновић Тодосија Светислав, 
Веселиновић Ружице Сретен; ' 

морнаричкотехничкиот постар водник: Милеус-
нић Милана Стево; 

постарите водници на административна служба: 
Острунић Ивана Фрањо, Пешут Милоша Радослав, 
Ристић Јакше Милан, Средојевић Ратка Велимир; 

инженерискиот постар водник: Трубарац Рада 
Милан; 

воените службеници III класа на администра-
тивна служба: Антић Радише Миливоје, Божић Ма-
не Сара, Стефановић Миле Миља; 

санитетскиот воен службеник III кл^са: Стоја-
дикоЕић Милоја Светан; 

воениот службеник III класа на градежна служ-
ба: Шантарић Младена Гордана; 

воениот службеник III класа на музичка служ-
ба; Тот Михајла Стеван; 

воените службеници JV класа на администра-
тивна служба: Бакарић Душана Петар, Ћирковић 
Животе Бранислав, Ћуић Петра Драга, Дамјановић 
Радојка Милорад, Јаковљевић Драгољуба Јордан, 
Маркић Јове Богдан, Милићевић Душана Милета, 
Мишић Љубомира Бранислав, Мунижаба Анте Хеди, 
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Недовић Веље Василије, Нешић Александра Часлав, 
Пантелић Живомира Мирослава, Прелевић-Павко-
вић Илије Јагода, Ранђеловић Стевана Љубомир, 
Тодоровић Мијушка Миленко, Устић Петра Саво, 
Вујошевић Мустафе Зехра; 

санитетските воени службеници IV класа: Ћор-
лука-Рајин Љубише Верица, Ђорђевић Милана Љу-
биша, Градојевић Милорада Јагодинка, Пиповић 
Николе Кристина, Радивојевић Живојина Олга, 
Трајковић Бајка Златија, Трифковић-Шер Радосла-
ва Даринка; 

воениот службеник IV класа на финансиска 
служба: Јеремић Милоша Радомир; 

воениот службеник IV класа на музичка служ-
ба: Куљак Ивана Петар; 

воените службеници V класа на музичка служ-
ба: Бајић Милосава Драгослав, Белобрк Мате Иван, 
Будлер Марка Леополд, Петковић Николе Боривоје, 
Угрица Јована Борислав; 

воените службеници V класа на администра-
тивна служба: Бошковић Петра Славко, Динић Ран-
ка Сретен, Филиповић Митра Радован, Јакељ Фра-
ње Даница, Лукић Антуна Иван, Маркишић Јована 
Стеван, Ромић Петра Ђуро, Самарџија Обрада Ми-
хајло, Срдоч Анте Марија, Вучетић Михајла Павле; 

воените службеници V класа на финансиска 
служба: Девић Војислава Иван, Дољанин Анте Сти-
пе; 

санитетските воени службеници V класа: Гри-
ва јчевић Војислава Стана. Пешић-Маричић Луке 
Ана, Теофановић Марина Јелка; 

техничкиот воен службеник V класа: Милојевић 
Тодора Добривоје; 

воените службеници VI класа на музичка служ-
ба: Дончић Ђуре Лука, Митровић Велимира Мио-
драг, Поповић Дмитра Вељко, Сретенијевић Вели-
зара Славко, Шоштар Фрање Стјепан; 

воените службеници VI класа на администра-
тивна служба: Гњатовић Марка Спасо, Поповић 
Јована Петар, Вукша Ђуре Софија; 

санитетските воени службеници VI класа: Ми-
лутиновић Станоја Петар, Ракичевић-Живковић 
Миодрага Милица; 

воените службеници VII класа на музичка слу-
жба: Ди јанић Јосипа Јорај, Илијев Манојла Петар, 
Остругнај Матије Антун; 

воените службеници VIII класа на геодетска 
служба: Џевердановић Васе Видак, Видић Алојза 
Венчеслав; 

воениот службеник VIII класа на административ-
на служба: Петровић Ивка Вучета; 

воениот службеник IX класа на административ-
на служба: Чобанов Јерка Пашко. 

Бр. 212 
22 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги во изградбата 
и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воените единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

санитетските полковници: Антић Радисава Ми-
лован, Варила Андрије Казимир, Гавриловић Саве 
Радивој, Головић Мирчета Зорка, Грујић Драгутина 
Милан, Јовановић Миливоја Милан, Каталинић Анте 
Александар, Катан Елише Елиезер, Лесић Иве 
Жељко, Миловић Петра Гојко, Павловић Николе 
Душа«, Поповић Марка Ђорђе, Радојичић Мило-
вана Божидар, Романо Јакова Марио, Узелац Про-
копија Вукашин; 

пешадиските полковници: Бабић Николе Јован, 
Карасијевић Јелене Драго, Личина Николе Мирко, 
Маричић Бранка Војислав, Митић Грује Радош, 
Мрдаковић Светислава Десимир, Николић Војисла-
ва Миливоје, Никић Љуба Милисав, Оро Стевана 
Светозар, Поповић Дмитра Драган, Стагличић Ива-
на Срећко, Стевановић Аранђела Драгољуб, Зубац 
Петра Ристо; 

техничките полковници: Балабан Николе Ђуро, 
Ђурић Видосава Миљко, Лазарујка Душана Жарко, 
Ленац Јосипа Јосип, Максимовић Војислава Петар, 
Милосављевић Вујице Милош, Мутевелић Хамдије 
Захид; 

капетаните на боен брод: Богдановић Милоша 
Александар, Филимоновић Милоша Милован, Гла-
жар Марјана Динко, Селишкар Тонета Марјан;-

артилерискиот полковник: Ћураноли Вехбије 
Фадил; 

полковникот на геодетска служба: Дерикрава 
Миће Стеван; 

полковникот на сообраќајна служба: Дучић То-
ме Владимир; 

ветеринарните полковници: Ђукић Стевана Ра-
дивоје, Милчетић Јосипа Иван; 

полковниците на оклопни единици: Гверо Петра 
Бошко, Новаковић Милана Душан; 

полковникот на правна служба: Илић Богољуба 
Братислав; 

интендантските полковници: Марковић Драгана 
Стево, Вранеш Ђурђа Душан; 

инженериските полковници: Монтан Силвестра 
Петар, Самарџић Јована Мирослав; 

полковникот на авијација: Мрмак Теодора Илија; 
полковникот на градежна служба: Радовановић 

Саве Миленко; 
полковникот на АБХ одбрана: Ресановић Бого-

љуба Бранко; 
полковниците за врска: Вучинић Димитрија Но-

вак, Вучковић Николе Ђуро; 
пешадиските потполковници: Атељевић Радова-

на Чедомир, Божић Саве Никола, Ђомлија Симе То-
мо, Филиповски Голуба Петар, Коцијанчич Јанеза Ја-
нез, Марковић Драгомира Јоцо, Николић Жарка 
Радомир, Седлецки Милана Владо, Ускоковић Крсте 
Драгиша; 

техничките потполковници: Бизјак Хенрика Бо-
јан, Бркић Шпире Ђуро, Латковић Петра Ђуро, 
Радовановић Радована Душан, Шлемиц Леополда 
Јанез, Томановић Љубомира Божидар, Влаисавље-
вић Марка Божо, Заклан Стојана Исо; 

интендантските потполковници: Четниковић Па-
вла Милош, Хрибар Марије Винко, Кресојевић Ни-
коле Бранко, Љубојевић Богдана Милан, Марковић 
Ива Славко, Монтиљо Самуела Алберт; 

санитетските потполковници: Ћерамилац Мило-
рада Александар, Пекић Луке Босиљка; 

инженерискиот потполковник: Неђерал Мате 
Стјепан; 

потполковникот на оклопни единици: Оровић 
Богића Радован; 
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артилерискиот потполковник: Смоловић Стева-
на Петар; 

техничкиот мајор: Дика Јосипа Божо; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

полковниците на финансиска служба: Милаши-
новић Миљка Сретен, Најдановић Александра То-
дор; 

техничкиот полковник: Тодоровић Саве Никола; 
ветеринарниот полковник: Томаш Ивана Бран-

ко; 
санитетските потполковник!: Абаза Стојана Ми-

лан, Богдановић Милорада Стеван, Дробњаковић-
-Турк Јосипа Анка, Ђорђевић Трајка Драгољуб, 
Михајловић Теофила Борислав, Станковић Петра 
Драгица, Старчевић Лазара "Мирослав; 

интендантските потполковници: Арбутина Пет-
ра Милан, Ђурашевић Васе Урош, Јуричић Динка 
Антон, Којић Радована Марко, Крзиарић Матеја 
Људевит, Пауновић Живана Боривоје, Перић Боже 
Иван, Стаменовић Александра Сретен; 

пешадиските потполковници: Бабовић Богића 
Предраг, Беговић Павла Милош, Бурић Илије Ми-
хајло, Кончар Душана Бранко, Крсмановић Благоја 
Велимир, Марков Радивоја Жарко, Матић Недељка 
Миодраг, Мишков Милоша Милан, Вањек Ивана 
Стјепан, Вејновић Јована Глишо, Видовић Петра 
Бранко; 

потполксвниците на финансиска служба: Бего-
вић Милана Ранко, Кљакић Ђоке Јово, Ковач Јури-
ја Антон, Крупеж Милована Жарко, Мајдић Марти-
на Иван, Поповић Милије Мирослав, Тошовић Ж и -
војина Владета; 

морнаричкотехничките потполковници: Чоп 
Фрање Фрарво, Пантелин Саве Георгије; 

артилериските потполковник: Четковић Перка 
Милорад, Ђурђевић Николе Саво, Фригановић Петра 
Јаков, Мплутиновић Драгољуба Борислав, Радонић 
Мила Мићо, Томовић Лазара Милорад, Живковић 
Петра Чедомир; 

потполкоЕниците на АБХ одбрана: Гвоздић 
Александра Бранко, Медојевић Радосава Урош, 
Мељпиков Михајла Михајло, Стибиљ Игнаца Игнац; 

потполковникот на градежна служба: Илић 
Божидара Добривоје; 

потполковниците на оклопни единици: Јеличић 
Миле Бранко, Шашо Радована Милован; 

ветеринарниот потполковник: Јоргачевић Бла-
гоја Миодраг; 

погполковникот на административна служба: 
Калем Тодора Момчило; 

техничките потполковници: Каве ^ Јожефа Јоже, 
Перић Срећка Михајло, Петровић Обрена Богдан, 
Поповић Војислава Александар, Раковац Антона 
Антон, Тасић Милана Радослав; 

потполковникот на музичка служба: Клинар 
Михајла Фрањо; 

инженерискиот потполковник: Лазић Светозара 
Душко; 

потполковниците на геодетска служба: Мико-
вић Стевана Јован, Шебат Франца Јоже, Живковић 
Младена Александар; 

потполковниците за врска: Милићевић Уроша 
Десимир, Радовић Илије Миломир; 

потполковниците на правна служба: Милорадо-
Еић Војислава Радомир, Раца Милоша Перо; 

санитетскиот потполковник: Сертић Стјепана 
Аница; 

капетанот на фрегата: Слачек Рудолфа Рудолф; 
пешадиските мајори: Абрамовић Ивана Звонко, 

'Арсеновић Илије Живомир, Бабић Владе Милосав, 
Ћосић Јована Милутин, Ђурђић Гвоздена Благоје, 
Главач Томе Томо, Гњатовић Павла Стеван, Кан-
тар Николе Јово, Карановић Милорада Бранислав, 

Мачукат Анте Јозо, Максимовић Драгомира Мла-
ден, Марковић Петра Владо, Мирковић Живојина 
Тодор, Моковић Станоја Саво, Павловић Велимира 
Предраг, Плавшић Боже Станко, Роглић Душана 
Милан, Рујевић Миле Драго, Симеоновић Николе 
Бранислав, Стевановић Драге Немања, Стојковић 
Миливоја .Станимир, Шарић Остоје Максим, Шће-
пановић Милоша Блажо, Вукас Петра Милић, Зе-
леновић Обрада Гојко; 

мајорите на геодетската служба: Агић Јована 
Ђорђе, Бјелетић Станише Милосав, Цветковић Ж и -
војина Љубиша, Глишић Драгутина Велизар, Јефтић 
Јована Слободан, Јевтовић Јована Драгић, Милоше-
вић Јована Миливоје, Миловановић Божидара Доб-
ривоје, Милутиновић Богољуба Радоје, Павловић 
Мирка Стојан, Пејчић Милоја Витомир, Петровић 
Николе Милан, Поповић Михаила Ђорђе, Радовић 
Лазара Драгутин; 

мајорите на финансиска служба: Ашанин Ми-
лије Драгољуб, Јелић Живана Миодраг, Мујакић 
Сулејмана Хасиб, Ранчић Вуче Живојин, Рајачић 
Мане Мирко; 

санитетските мајори: Атанасијевић Тасе Тодор, 
Цветиновић Милорада Миомир, Дангубић Николе 
Вукашин, Димитријевић Владимира Славољуб, Џа-
моња Срећка Звонимир, Ђерговић Жарка Владимир, 
Иванковић Васе Славица, Јефтић Остоја Славко, 
Јовановић Тадије Миломир, Милошевић Војислава 
Драгутин, Митровић Владимира Томислав, Николић 
Боривоја Петар, Пајовић Јована Бранислав, Раде-
новић Николе Ђујка, Симић Марка Бранислав; 

артилериските мајори: Бешлић Бранка Петар, 
.Ђуровић Јове Радосав, Дебељак Алојза Маријан, 
Гушавац Јована Бранко, Јовановић Трајка Жарко, 
Лазић Арсенија Михаило, Лепотић Жарка Ђоко, 
Михајловић Јована Живојин, Оџић Живе Драгутин, 
Стевановић Милоја Драгослав, Шверко Јосипа Иван, 
Тоскић Јефтимија Стеван; 

мајорите .на административна служба: Бобић 
Миле Никола, Ковачевић Стевана Стеван; 

мајорите на оклопни единици: Бобић Милоша 
Војислав, Глоговац Трипка Бранко, Грабовац Обрада 
Алексе, Живић Живе Добринко; 

интеидантските мајори: Бошковић Милутина 
Боривоје, Ћорић Спасоја Милан, Јокић Стевана Не-
дељко, Лакичевић Ивана Милорад, Миљановић 
Милана Милутин; 

морнаричкотехничките мајори: Цекић Михајла 
Живојин, Ђурасовић Цветка Радивоје, Митровић 
Рафаела Милорад, Саревски Бориса Трајан; 

техничките мајори: Червенко Фрање Звонимир, 
Фишековић Јована Дејан, Крамар Мартина Алојз, 
Мајсторовић Чедомира Младен, Митић Светислава 
Милан, Николић Драгутина Илија, Петерман При-
можа Јоже, Петровић Момира Радојица, Пезељ 
Ивана Анте, Погрмиловић Ђуре Стеван, Поповић 
Александра Миодраг, Поповић Велимира Жарко, 
Станојевић Димитрије Риста, Стојановић Станка 
Момчило, Стругар Лазе Лука, Вуканић Милоша 
Бранислав, Здравковић Вукоје Петар, Жујовић Бо-
жидара Момчило, Жупанчић Јосипа Јосип; 

мајорите за врска: Ћоровић Обрена Блажо, Додић 
Божина Љубиша, Котлица Миливоја Милорад, Ма-
равић Боже Петар, Мицулинић Антона Давор, Ста-
м е н о в и ћ Димча Јован, Трифуновић Драгојла Јован; 

инженериските мајори: Дудуковић Петра Васо, 
Јанковић Саве Стојан, Лилек Драгутина Бранко, 
Маркуш Јована Јован, Субашић Тодора Димитрије, 
Шустер Стевана Емил, Живковић Чедомира Милош; 

мајорите на АБХ одбрана: Главан Петра Шиме, 
Хрен Вида Владо; 

мајорите на градежна служба: Јовановић Уроша 
Никодин, Јовановић Станка Предраг, Машовић Ми-
хаила Миомир; 
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мајорот ка музичка служба: Кошић Ђуре Ру-
долф; 

мајорот на правна служба* Лезечев Ђуре Сло-
бодан; 

' воздухопловнотехничкиот мајор: Недић Прво-
слава Павле; 

канета пите на корвета: Радуловић Раде Душан, 
Смаиловић Мехе Нуриф, Смер ду Рудолфа Јанез; 

мајорот на сообраќајна служба: Та ли јанчић 
Франа Франо; 

мајорот на авијација: Урекар Мартина Душан; 
ветеринарниот мајор: Витомиров Миливоја Ми-

лован; 
техничките капетани I класа: Ајдер Јована Пе-

тар, Церовић Милана Ненад, Гарчевић Милије Мар-
ко, Јерков Новака Драгомир, Каталинић Ивана Иван, 
Кајић Спасоја Здравко, Кораћ Смаје Салко, Љубо-
тина Антонија Светозар, Миљковић Танасија Бра-
нислав, Никодиновић Тодора Миодраг, Осмајић Гру-
ја Велимир, Палалић Васе Тодор, Паризоски Васила 
Марко, Попић Саве Живко, Румац Јосипа Славко, 
Савичевић Саве Момчило, Сиротковић Дује Марин, 
Василић Михајла Коста, Видаковић Миле Петар; 

артилериските капетани I класа: Анђелић Јан-
ка Светозар, Балорда Милоша Здравко, Бујић Јована 
Душан, Челиковић Шиме Иван, Грубар Алојза Ста-
нислав, Михајловић Милоша Никола, Миљковић 
Мирослава Милутин, Петровић Војина Никола, То-
машић Андрије Емил, Уверић Александра Живојин; 

пешадиските капетани I класа: Арсић Владимира 
Живко, Ашнер Рудолфа Томислав, Бујишић Ђорђа 
Маринко, Дармановић Блажа Ранко, Гверо Ђорђа 
Милан, Ивановић Алексе Михајло, Јотић Милуна 
Томислав, Јововић Милуна Станимир, Келеува Миле 
Петар, Марић Живадина Милован, Матасић Ивана 
Александар, Матушан Анте Ремко, Микић Петро-
нија Нешо, Милојевић Ристе Дмитар, Перишић Ву-
кашина Миодраг, Пешаковић Сретена Вукашин, 
Ристић Тодора Радисав, Тмушић Љубана Драгољуб, 
Вучковић Мате Томислав, Жунић Светомира Павле; 

морнаричкотехничкиот капетан I класа: Богда-
новић Милана Анђелко; 

воздухопловнотехничките капетани I класа: Бо-
јовић Саве Милан, Путник Славка Драгослав; 

капетаните I класа на геодетска служба: Брајо-
вић Ђорђа Јован, Ђуровић Деспота Драгутин, Хорват 
Звонка Владо, Раичевић Павла Војин, Ранђеловић 
Сотира Младен, Срећковић Милоша Сава; 

интендантските капетани I класа: Бузуровић 
Мише Драгослав, Јакичић Фрање Томислав, Јовано-
вић Ранка Слободан, Маринковић Добросава Мирко, 
Младеновић Петра Миомир, Радосављевић Видоја 
Хранислав, Вуковић Стеве Никола; 

инженериските капетани I класа: Чемерикић 
Ристе Александар, Дунатов Иве Бруно, Вуковић 
Николе Милорад; 

капетаните I класа на АБХ одбрана: Дељанин 
Милорада Десимир, Хабуш Луке Антон; 

капетаните I класа на административна служба: 
Димитријевић Ристе Богосав, Лучи& Мате Јосип, 
Максимовић Милете Милојица, Манготић Рудолфа 
Максим, Морачевић Димитрија Никола, Симић Ра-
дована Велимир; 
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29. Закон за измена и дополнение на Законот 
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луката за задолжително поднесување 
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/45.Ј Упатство за начинот и постапката на 
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