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Ц з н а на опо ј б р о ј е 30 д и н а р и . А к о н -
т а ц и ј а т а на п р е т п л а т а т а за 1981 год. 
и з н е с у в а Ш д и н а р и Рок за р е к л а -
м а ц и и 15 дена . - Р е д а к ц и ј а : У л и ц а 
Ј о в а н а Р и с т и н а бр I. Пошт. ф а х 226, 
- Т е л е ф о н и : Централа 650-155; У р г д -
н и ш т в о 651 -885: С л у ж б а за п р е т п л а т а 

651-732: Т е л е к с 11756 

269. 271. 

Врз основа на член 327 од Уставот на СФРЈ и 
член 70 од Деловникот за работа на Претседател-
етвото на СФРЈ, Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, на сед-
ницата од 15 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За претседател на Претседате.лството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, за 
период од една година, почнувајќи од 16 мај 1981 
година, се прогласува членот на Претседателството 
на СФРЈ од СР Словенија и досегашен потпретсе-
дател Sergej Kraigher. 

Бр, 0-16 
15 мај 1983 година 

Белград 

Претседателство' на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Претседател, 
Цветин Мијатовиќ, с. р. 

270. 

Врз основа на член 327 од. Уставот на СФРЈ и 
член 70 од Деловникот за работа на Претседателст-
вото на СФРЈ. Претседателството на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, на сед.ни-
цата од 15 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За потпретседател на Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
за период од една година, почнувајќи од 16 мај 1981 
година се прогласува членот на Претседателството 
на СФРЈ од СР Србија Петар Стамболиќ. 

Бр О-17. 
15 мај 1981 година 

Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Претседател, 
Цветин Мијатовиќ, с. р. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за Со-
ветот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/74). Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на седницата 
од 8 мај 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

За секретар на Советот на федерацијата се име-
нува Лазар Удовички, досегашен секрет-ар на Сове-
тот на федерацијата. 

Бр. 0-14 
8 Maј 1981 година 

Белград 

Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Претседател, 
Цветин Мијатовиќ, с. р. 

272. 

Врз основа на член 27 од Законот за основите 
на системот на општественото планирање и за оп^ 
штествениот план на Југославија (^Службен лис-т 
на СФРЈ", бр. 6/76 и 66/80), на точка 3 2 3.3, ст. 5 и 
6 од првиот дел на Општествениот план на Југос-
лавија за периодот од 1981 до 1985 година (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 17/81) и член 7 ст. 17 до 20 
и став 22 на Договорот за основите на Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година за усогласување и насочување на теко-
вите на општествената репродукција (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 74/80), во соработка со изврш-
ните совети на собранијата на републиките и извр-
шните совети на собранијата на автономните покра-
ини, а врз основа на претходно прибавеното мисле-
ње од органите на Стопанската комора на Југосла-
вија и Сојузот на синдикатите на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРА-
БОТКА НА БИЛАНСИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗЕ-
МЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ НА 
РЕПУБЛИКИТЕ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

И НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Единствената методологија за изработка на 
билансите на основните земјоделски и прехранбени 
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производи на републиките, на автономните покраи-
ни и на федерацијата според одр-едбите на оваа 
одлука \ѕо натамошниот текст: Единствена методо-
логија) се применува при изработката и донесува-
њето на билансите на основните земјоделски произ-
води и на производите на прехранбената индустри-
ја, и тоа на: пченица, брашно, пченка и ориз; ше-
ќерна репка и шеќер; сончоглед, cola и маслодајна 
репка и масло за јаден,о; тутун; говеда, свињи и ов-
ци; говедско, свињско и овчо месо и волна. 

2. Врз основа на Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година за усогласување и насочување 
на, тековите на општествената р е п р о д у к ц и ј а , феде-
рацијата, републиките и автономните покраини пре-
зедоа обврска и одговорност дека ќе преземаат мер-
ки, во рамките на своите овластувања, самоуправ-
ните организации од областа на производството на 
земјоделски и прехранбени производи и другите 
заинтересирани самоуправни организации и заедни-
ци, како и општествено-политичките заедници, во 
рамките на своите надлежности, да ги обезбедат 
потребите на населението во храна, суровини за 
преработка, стоковни резерви на човечка и добиточ-
на храна и зголемување на производството за из-
воз. Со таа цел, врз основа на меѓусебно усогласени-
те планови на развојот на самоуправните организа-
ции и заедници од областа на производството на 
храна и на другите заинтересирани самоуправни 
организации и заедници, до 30 јуни 1981 година, се 
утврдуваат, Брз основа на Единствената методоло-
гија, билансите на републиките и на автономните 
покраини за производството, потрошувачката, сто-
ковните резерви, извозот и увозот за периодот од 
1981 до 1985 година. 

Врз основа на билансите на републиките и на 
автономните покраини на ниво на федерацијата се 
донесуваат усогласените биланси на производството 
и на домашните потреби, на увозот и извозот, вклу-
чувајќи ги и стоковните резерви на ниво на феде-
рацијата, до 31 јули 1981 за периодот од 1981 до 1985 
година. Врз основа на така билансираните можнос-
ти на производството и задоволувањето на домаш-
ните потреби се предвидува можноста за извоз и 
потребата од увоз на тие производи што не можат 
да се обезбедат со производството во земјата. 

Билансите на основните земјоделски и прехран-
бени производи претставуваат аналитичко-докумен-
тационен основ за долгорочно самоуправно спого-
дување на сите заинтересирани самоуправни орга-
низации и заедн,ици заради долгорочна ориента-
ција кон развојот на земјоделското производство, а 
заради договарање на ПРОИЗВОДСТВОТО И на испора-
ките за домашни потреби и за извоз, како и за ре-
гулирање на други меѓусебни обврски на производи-
телите и на потрошувачите на храна. 

3. Тргнувајќи од билансите што се утврдз^ваат 
за среднорочниот плански период, секоја година во 
републиките и автономните покраини, најдоцна до 
1 септември, а на ниво на федерацијата — до 10 
септември текуштата година се утврдуваат меѓусеб-
но усогласените биланси за наредната година. Со 
тме биланси се утврдуваат производството, потро-
шувачката, извозот, увозот и резервите и тие слу-
жат како основ за самоуправното спогодување и за 
навременото договарање на производството и на ис-
пораките за домашн,и потреби и за извоз, пред по-
четокот на процесот на производството. 

4. Билансите на ниво на федерацијата за сред-
порочниот плански период ги изработува Сојузниот 
завод за општествено планирање, во соработка со 
Сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија, Сојузниот секрета-

ријат за пазар и општи стопански работа и Сојуз-
ниот завод за ста,тистика со учество на претставни-
ците на надлежните органи на републиките и на 
автономните покраини и со прибавено мислење од 
Општото здружение за земјоделството и прехран-
бената индустрија на Југославија, 

Билансите на ниво на федерацијата за тену пе-
тата и за наредната година ги изработува Сојузни-
от секретаријат за пазар и општи стопански работи 
во соработка со органите и организациите од став 1 
на оваа точка. 

5. При изработката на билансите на основните 
земјоделски и прехранбени производи се користат 
податоци од СОЈУЗНИОТ завод за статистика, од репу-
бличките и покраинските заводи за статистика и ин-
формации од други извори на општествениот сис-
тем на информирање, како и податоци врз основа 
на сопствена евиденција и документација. 

6. Се изработуваат вкупни и стоковни биланси 
на основните зе,мјоделски и прехранбени производи. 

Вкупните биланси се изработуваат за сите про-
изводи од точка 1 на оваа одлука, 

Стоковните биланси се работат годишно за про-
изводи на,! кои се разликуваат вкупното и стоковно-
то производство, и тоа за: пченица, пченка, говеда 
и говедско месо, свињ,и и свињско месо и овци и ов-
чо месо. 

Во билансите на ниво на републиките, односно 
на автономните покраини се искажуваат сопствени-
те можности на производството и потребите на по-
рошувачката, обемот на производството над потре-
бите, како и пласманот на производството на други 
подрачја и за извоз. Во тие биланси се искажуваат 
и непокриените потреби и обезбедувањето на овие 
количини од други подрачја вклучувајќи го и нео-
пходниот увоз. , 

7. Билансите се изработуваат за сите земјодел-
ски и прехранбени производи определени со оваа 
одлука за вкупното производство. За пченица и 
пченка се изработуваат и биланси за општествениот 
и за индивидуалниот сектор. 

8. Билансите на основните земјоделски и пре-
хранбени производи за среднорочниот плански пе-
риод се работат за календарската година. 

Билансите за текуштата и наредната година се 
изработуваат за календарската и за економската го-
дина, што е неопходно со оглед на специфичноста 
на производствениот процес. 

"Билансите за календарската година се израбо-
туваат за: тутун, говеда, свињи и овци, говедско, 
свињско и овчо месо и волна. 

Билансите за економската година се изработу-
ваат за: пченица, брашно, пченка,, ориз, шеќерна 
репка и шеќер, сончоглед, соја. маслодајна репка и 
масло за јадење. 

Економската година го опфаќа периодот, и тоа: 
1) за пченица од 1 јули текуштата до 30 јуни 

наредната година; 
2) за брашно од 1 јули текуштата до 30 јуни на-

редната година; 
3) за пченка од 1 октомври текуштата до 30 сеп-

тември наредната година; 
4) за ориз од 1 ноември текуштата до 31 октом-

ври наредната година; 
5) за шеќерна репка и шеќер и за маслодајна 

растенија и масла од 1. септември текуштата до 31 
август наредната година. 
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II. ОБРАСЦИ И МЕТОДОЛОШКИ ОБЈАСНЕНИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА БИЛАНСИТЕ НА ОСНОВ-
НИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

9. Шемите на билансите се состојат од пропишаните елементи, што се расчленуваат на ставки. Ти^ 
биланси се следните: 

1. Б И Л А Н С И НА П Ч Е Н И Ц А И ' Р Ж И Н А Б Р А Ш Н О 

1.1.Вкупен биланс на пченица и 'рж 

РАСПОЛОЖЛИВО Единица на мера: илјада тони ПОТРЕБИ 

Елементи, ставки Елементи, ставки 

I. ПОЧЕТНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО IV. ЗАГУБИ 
од тоа: V. СЕМЕ 
- кај ОЗТ VI. ДОБИТОЧНА ХРАНА 
— во пазарни стоковни резерви на ОПЗ VII, ИдХРАНА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

II. ПРОИЗВДСТВО VIII. КРАЈНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 
од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазарни стоковни резерви на ОПЗ 

III. ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВО (14-11) IX. ВКУПНИ ПОТРЕБИ (IV до VIII) 

X. ВИШОК (+) односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ ) (III—IX) 

ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

XI ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО-
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САП 

XIII НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САН 

XII. ИЗВОЗ XIV. УВОЗ 

Забелешка: Кратешште во текстот означуваат: 
СР и САП републики и автономни покраини 
ОПЗ = о п ш т е с т в е и о - п о л и т и ч к и заедници 

. СЗС = Сојузен завод за статистика 

Елементи на расположливо се: 

I. Почетни залихи вкупно, се опфаќаат залихи-
те кај житомелничките и трговските организации и 
во пазарните стоковни резерви на општествено-по-
лигичките заедници и на поголемите потрошувачи. 
Посебно се искажуваат количините кај организа-
циите на здружен труд и во стоковните резерви кај 
поголемите потрошувачи, градови, републики и ав-
тономии покраини. При изработката на билансите 
на ниво на федерацијата се земаат и количините 
во сојузните стоковни резерви што се користат за 
интервенција на пазарот, а според утврдената про-
грама. 

II. Производство, се искажува врз основа на 
статистички информации. 

III. Вкупно расположливо. 

Елементи на потреби се: 

IV. Загуби, ги претставуваат количините оцене-
ти при изработката на билансите на ниво на феде-
рацијата врз основа на податоците на Сојузниот за-
вод за статистика за загубите искажани во билан-
сите на пченица и 'рж на ниво на федерацијата, за 
претходниот десетгодишен период и врз основа на 
податоците за квалитетот на пченицата и 'ржта од 
техуштото производство. 

V. Семе, потрошените, односно потребните коли-
чини за семе се искажуваат врз основа на послед-
ниот тригодишен просек па податоците од билансот 
на пченица за општествениот сектор (,.Годишен из-
вештај на земјоделска организација — задруга", об-

разец ЗО-71, табела II), а за индивидуалниот сек-
тор од Пресметката на општествениот производ и 
народниот доход на општината од индивидуалниот 
сектор на земјоделството (образец ОП, табела I) 
збирно за СР и САН. За таа цел треба да се корис-
тат податоците за планот на сеидбата 'кога пресмет-
ката се врши за наредниот период, односно податоци-
те за постаната површина кога пресметката се врши 
за текуштиот период. 

VI. Добиточна храна, вкупно потрошената, од-
носно потребните количини за исхрана на добиток 
и на живина на територијата на републиката, одно-
сно на автономната покраина одделно се утврдуваат 
за општествениот и индивидуалниот сектор За таа 
цел се користат расположливите статистички ин-
формации, и тоа од следните извори: за општестве-
ниот сектор „Годишен извештај на земјоделска ор-
ганизација — задруга", табела П. Биланс на пчени-
ца и пченка (образец ЗО-71), а за индивидуалниот 
сеткор: од табела број 20 — Пресметка на залихите 
па земјоделски производи, што се дава во склопот 
на Пресметката на општествениот производ и навод-
ниот доход на општината од индивидуалниот сек-
тор на земјоделство (образец ОП). Пресметка на по-
требните количини за наредниот период се вриеш 
врз основа на тригодишниот просек во претходни-
от период, 

VII. Исхрана на населението, потрошените ко-
личини за човечка исхрана се проценуваат врз ос-
нова на податоците од Анкетата за личната потр-о-
шувачка на населението. Врз основа на анкетните 
податоци за претходниот период, со користење на 
месечните податоци од Анкетата за семејните буџе-
ти (АСБ) и Анкетата за селските домаќинства (АСД) 
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преку стапката на порастот се формира серија на 
податоци за целиот изминат период, а потоа се пре-
сметуваат теориските вредности на трендот. Врз 
основа на пресметаните вредности на трендот на 
потрошувачката на пченица и 'рж по жител по СР 
и САД и оценетиот број на жители кон средината 
на годината, тнр. присутно население се утврду-
ваат вкупните количини. Добиените количини се 
проверуваат и по потреба се коригираат врз основа 
на податоците од прометот во трговијата на мало и 
продажбата на крупните потрошувачи (Годишен из-
вештај на трговијата на мало по производи — o6pji-

1.1.1. Стоковен биланс на пченица и'рж 

Тргнувајќи од вкупниот биланс се изработува стоковен биланс на пченица и 'рж со кој се при-
кажуваат количините што се откупуваат и се пласираат (преработени или непреработен!!) преку ор-
ганизациите од областа на прометот. 

РАСПОЛОЖЛИВО Единица на мера: илјади тони ПОТРЕБИ 

Елементи, ставки Елементи, ставки 

I. ПОЧЕТНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО V. ПРОДАЖБА 
од тоа' VI. КРАЈНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 
— кај ОЗТ од тоа: 
— во пазарни стоковни резерви на ОПЗ — кај ОЗТ 

П. ПРОДАЖБА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР - во пазарни стоковни резерви на ОПЗ 
III ОТКУП ОД ИНДИВИДУАЛНИОТ СЕКТОР 

IV ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВО (I до III) VII. ВКУПНИ ПОТРЕБИ (V + VI) 

VIII. ВИШОК ( f ) односно КОЛИЧИНИ 
ДОСТИГААТ ) (IV—"VII) 

ШТО НЕ-

ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

IX. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО- XI. НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САП 
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САН 

X. ИЗВОЗ XII. УВОЗ 

зец ТРГ 12 и Годишниот извештај на трговијата 
на големо по производи — образец ТРГ 22), угости-
телството (Годишен извештај на угостителството -
УГ-15), и податоците за оценетата натурална, пот-
рошувачка од Пресметката на општествениот про-
извод и народниот доход на општината од индиви-
дуалниот сектор на земјоделството (образец ОП, та-
бела 20). Преработувачките од пченица и 'рж се ис-
кажуваат во еквивалент на зрната (пресметувањето 
се врши по пат на нормативи). 

VIII. Крајни залихи, како под I. 
IX. Вкупни потреби. 

Елементи на расположливо се: 

I. Почетни залихи вкупно, се опфаќаат залихи-
те кај житомелничките и трговските организации и 
во пазарните стоковни резерви на општествено" по-
литичките заедници и на поголемите потрошувачи. 
Посебно се искажуваат количините кај организа-
циите на здружен труд и во стоковните резерви кај 
поголеми потрошувачи, градови, републики и авто-
номни покраини. При изработката на билансите на 
ниво на федерацијата се земаат и количините во 
сојузните стоковни резерви што се користат за ин-
тервенција на пазарот, а според утврдената прог-
рама. 

И. и III. Продажба, односно откуп, врз основа 
на месечните податоци од статистиката на прометот 
на земјоделски производи се искажуваат количини-
те откупени на територијата на републиката, одно-
сно на автономната покраина и тоа: продажба на 
општествените стопанства и откуп од индивидуал-
ните стопанства за претходниот период. Оцената за 
откупот за наредната година, односно период, се да-
ва врз основа на податоците за производството и от-
купот во претходниот период и податоците за обемот 
и квалитетот на пченица и 'рж произведени во те-
куштата година, како и врз основа на мерките што 
ТП преземаат СР и САП со цел за зголемување на 
Откупот. 

IV. Вкупно расположиво 

Елементи на потреби се: 

V. Продажба, се искажуваат количините реали-
зирани преку трговијата на мало и на големите пот-
рошувачи преку трговијата на големо (широка пот-
рошувачка), како и испораките на купувачите во 
областа на угостителството на територијата на ре-
публиката и автономната покраина. Во приказот се 
сумираат сите видови продажба и по пат на -нор-
мативи се пресметуваат во пченица и 'рж во зрно 
(пченица и 'рж, пченично брашно, сите видови леб 
и печива, тестенини и други производи од брашно). 
Оцената на продажбата за наредната година, однос-
но период се дава врз основа на пресметаните вред-
ности на трендот од серијата на податоците за 10 
години. 

VI. Крајни залихи, како под I. 
VII. Вкупни потреби: 
Како извор на податоци служат податоците на: 

Заедницата на житомелничките организации на СР 
и САП; статистиката на внатрешната трговија на 
СР, САП и СЗС; Статистиката на прометот на зем-
јоделски производи на СР. односно САН — Месеч-
ниот извештај за откупот на земјоделски производи 
од индивидуални производители, образецот ТРГ-31 
и Месечниот, извештај за продажбата на земјодел-
ски производи од сопствено производство, образе-
цот ЗО-ТРГ-ЗЗ, подароците на житомслничките заед-
ници на СР и САН и подароците од Годишниот из-
вештај на угостителството УГ-15. 
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1.1.2,Биланс на брашно 

РАСПОЛОЖЛИВО Единица на мера: илјада тони ПОТРЕБИ 
Елементи, ставки Елементи, ставки 

I. ПОЧЕТНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 
од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазаони стоковни резерви на ОПЗ 

II. ПРОИЗВОДСТВО 

IV. ПОТРОШУВАЧКА 
V. КРАЈНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 

од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазарни стоковни резерви на ОПЗ 

III. ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВО (П-П) VI. ВКУПНИ ПОТРЕБИ (IV + V) 

VII. ВИШОК (+) односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ ) (Ш—VI) 

ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

VIII. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО-
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САП 

IX ИЗВОЗ 

X. НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САН 

XI. УВОЗ 

Елементи на расположливо се: 

I. Почетни залихи вкупно, се опфаќаат залихи-
те кај житомелничките, троговските и индустриски-
те организации (кондиторска индустрија и др.) и во 
стоковните резерви на општествено-политичките за-
едници и на поголемите потрошувачи. Посебно се 
искажуваат количините кај организациите на здру-
жен труд и во стоковните резерви кај поголемите 
потрошувачи, градови, републики и автономни по-
краини. При изработката на билансите на ниво на 
федерацијата се земаат и количините во сојузните 
стоковни резерви што се користат за интервенц,ии 
на пазарот, а според утврдената програма. 

II. Производство, за претходната и наредната 
година, односно за наредниот период се пресметува 
врз основа на податоците на Деловната заедница 
на житомелничките организации и го опфаќа вкуп-
ното производство на територијата на СР, односно 
САН, без оглед на територијално^ потекло на суро-
вината. 

III. Вкупно расположливо. 

2, Б И Л А Н С И НА П Ч Е Н К А 

21. Вкупен биланс на пченка 

Елементи на нетреви се-

IV. Потрошувачка на брашно, се состои од по-
трошувачката на населението и потрошувачката во 
индустријата. Потрошувачката на населението се 
пресметува за претходната и наредната година, од-
носно за наредниот период врз основа на податоците 
на статистиката на внатрешната трговија и угости-
телството (продажба преку трговијата на мало и на 
крупните потрошувачи преку трговијата на големо 
и угостителството) со екстраполација на трендот за 
претходниот десетгодрииен период (метод за пресме-
тување аналогно на овој кај пченица и 'рж). Потро-
шувачката во индустријата за претходната година 
се пресметува врз основа на податоците за троше-
њето на брашно во индустријата на храна, кандити 
и др., а за наредната година, односно наредниот пе- ' 
риод — врз основа на планираниот растеж на про-
изводството на индустриите гранки што брашно 
употребуваат како сзгровина. 

V. Крајни залихи, како под I. 
VI. Вкупни потреби. 
Како извор на податоци служат податоц,ите на: 

статистиката на индустријата и статистиката на вна-
трешната трговија на СЗС, СР и САП, индустријата 
на преработката и нивните деловни заедници. 

РАСПОЛОЖЛИВО Единица на мера: илјада тони ПОТРЕБИ 

Елементи, ставки Елементи, ставки 
I. ПОЧЕТНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 

од тоа' 
- кај ОЗТ 
— во пазарните стоковни резерви на ОПЗ 

II. ПРОИЗВОДСТВО 

IV ЗАГУБИ 
V. СЕМЕ 

VI. ДОБИТОЧНА ХРАНА 
VII. ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА 

VIII. ИСХРАНА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
IX. КРАЈНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 

од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазарните стоковни резерви, на ОПЗ 

III. ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВО (1+11) X. ВКУПНИ ПОТРЕБИ (IV до IX) 
XI. ВИШОК (+) односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-

ДОСТИГААТ ( - ) (Ш—X) 

ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

XII. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО-
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САП 

ХШ. ИЗВОЗ 

XIV. НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САП 

XV. УВОЗ 
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Елементи на расположливо се: 

I. Почетни залихи вкупно, се опфаќаат залихи-
те кај производителите, групациите на прехранбе-
ната индустрија и во стоковните резерви на опште-
ствено-полигичките заедници и на поголеми потро-
шувачи. Посебно се искажуваат количините, кај ор-
ганизациите на здружен труд и кај стоковните ре-
зерви кај поголемите потрошувачи, градови, репуб-
лики и автономни покраини. При изработката на 
билансите на ниво на федерацијата се земаат и ко-
личките во сојузните стоковни резерви што се кор-
истат за интервенции на пазарот, а според утврде-
ната програма. 

II. Производство, податоците за оствареното 
производство за претходниот период се преземаат од 
страна на статистичките органи и го опфаќаат це-
локупното производство на индивидуалните и оп-
штествените стопанства. Во табелите на билансите 
за наредната година, односно за наредниот период 
податоците за очекуваното производство се даваат 
врз основа на официјалните статистички оцени на 
родот од текуштото произвоство. 

III. Вкупно расположливо. 

Елементи на потреби се: 
IV. Загуби, за претходната година за пресметка 

по СР и САП се користат утврдените процентуални 
загуби на ниво на СФРЈ од билансот на СЗС, а за 
проекцијата на билансот за наредната година — по-
датоците од претходниот петгодишен просек. 

V. Семе, потрошените количини се искажуваат 
врз основа на последниот тригодишен просек на по-
датоците од билансот на општествените стопанства 
и од пресметката на доходот на индивидуалниот 
сектор. За таа цел треба да се користат податоците 
за планот на сеидбата кога пресметката се врши за 
наредниот период, односно податоците за посеаната 
површина ако пресметката се врши за текуштиот 
период. При пресметката на количината на пченка 
потрошена за сеидба, треба да се изврши посебна 
пресметка за општествениот сектор врз основа на 
податоците од образецот „Годрппен извештај на 
земјоделска организација — задруга" — Образец 
30-71 и за индивидуалниот сектор врз основа на 
податоците од образецот „Пресметка на општестве-
ниот производ и на народниот доход на општината 
од индивидуалниот сектор на земјоделството" — Об-
разец ОП, табела 1. 

2.1.1. Стоковен биланс на пченка 

VI. Добиточна храна, вкупно потрошените коли-
чини за ргсхрана на добиток и живина на терито-
ријата на републиката, односно автономната покра-
ина одделно се утврдуваат за општествениот и за 
индивидуалниот сектор. Потрошувачката за добито-
чна храна на општествениот сектор се искажува 
врз основа на податоците на Годишниот извештај 
на земјоделска организација — задруга (образец 
ЗО-71), а за можните корекции со пресметување 
на потребните количини на пченка за остварениот, 
односно предвидениот обем на сточарското произ-
водство со примена на ориентационите нормативи 
на трошењето на пченка по единица на производ 
(по kg прираст жива мера, литар млеко и сл.) во 
претходниот период. Потрошувачката на пченка за 
добиточна храна на индивидуалниот сектор: за 
претходната година се преземаат податоците од 
Пресметката на општествениот производ и на народ-
ниот доход на општината од индивидуалниот сектор 
на змјоделството (Образец ОП, табела 1 и помошен 
образец П-2, табела А и табела Б), а за наредната 
година, односно наредниот период се оценува така 
што потрошувачката од претходната година, одно-
сно претходниот период ќе се помножи со предви-
дената стапка на растежот на сточарското производ-
ство на индивидуалниот сектор. 

VII. Индустриска преработка, за претходната 
година се земаат податоци за количините употреб-
ни за индустриска преработка (пченка што се упо-
требуваше како суровина во шгшритарницше, ин-
дустријата на пиво, во скробарниците и др ),а за на-
редната година, односно за наредниот период се вр-
ши процена врз основа на планираниот обем на 
производството во индустриските гранки што упо^ 
требуваат пченка како суровина. 

VIIL Исхрана на населението, количините што 
се трошат за човечка исхрана се утврдуваат врз 
основа на податоците од Анкетата за личната по-
трошувачка на населението — со методот што е -при-
кажан за потрошувачката на пченица за исхрана на 
населението. 

IX Крајни залихи, како под I. 
X. Вкупни потреби. 
Како извор на податоци служат податоците на: 

Статистиката на индустријата на СЗС, СР и САП 
— Месечен извештај на индустријата — потрошу-
вачка на суровини и материјали, образец ИНД-1, 
табела 2. 

Тргнувајќи од вкупниот биланс се изработува стоковен биланс на пченка со кој се прикажуваат 
количините што се откупуваат и преработени се пласираат. 

РАСПОЛОЖЛИВО Единици на мера: илјада тони ПОТРЕБИ 

Елементи, ставки Елементи, ставки 

I. ПОЧЕТНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 
од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазарните стоковни резерви на ОПЗ 

II. ПРОИЗВОДСТВО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
СЕКТОР 

III. ОТКУП ОД ИНДИВИДУАЛНИОТ СЕКТОР 

V. ИНДУСТРИЈА НА ДОБИТОЧНА ХРАНА 
VI. ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА 

VII КРАЈНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 
од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазарните стоковни резерви на ОПЗ 

IV. ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВО (I до III) VIII. ВКУПНИ ПОТРЕБИ (V до VII) 
IX. ВИШОК (-г) односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-

ДОСТИГААТ ( - ) (IV—VIII) 

ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

X. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО-
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САН 

XI. ИЗВОЗ 
XII. НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САП 

XIII. УВОЗ 



Петок, 22 мај 1981 / СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 29 - Страна' 75! 

Елементи на расположливо се: 

I. Почетни залихи вкупно, се опфаќаат зали-
хите кај групациите на прехранбената индустрија 
и во стоковните резерви на општествено-политички-
те заедници и на поголемите потрошз^вачи. Посебно 
се искажуваат количините кај организациите на 
здружен труд и во стоковните резерви кај поголе-
мите потрошувачи, градови, републики и автономни 
покраини, При изработката на билансите на ниво на 
федерацијата се земаат и количините во сојузните 
стоковна резерви што се користат за интервенции 
на пазарот, а според утврдената програма. 

П. Производство на општествениот сектор, се 
искажува производството на општествените стопан-
ства, од кои се одбиваат загубите и семенската пчен-
ка. Загубите се проценуваат при изработката на би-
лансите на основните земјоделски и прехранбени 
производи на СР односно САД. 

III, Откуп од индивидуалниот сектор, за прет-
ходната година, врз основа на податоците на стати-
стиката на прометот на земјоделските производи, се 
искажуваат кол fj чините откупени од индивидуални-
те производители на територијата на републиката, 
односно автономната покраина; за наредната годи-
на. односно за наредниов период процената се врши 
при изработката на билансите на основните земјо-
делски и прехранбени производи на СР, односно 
САН. 

IV. Вкупно расположливо, 

Елементи на потр,еби се: 

V. ,Индустрија на добиточна храна, за претход-
ната година се искажуваат- количините што инду-
стријата на добиточната храна и мешалниците на 
стопанствата ги трошат како суровини во процесот1 

на производството на крмни смеши; за наредната 
година, односно за наредниот период, процена се вр-
ши врз основа на планот на производството на инду-
стријата на добиточна храна и на мешалниците на 
добиточна храна на општествените стопанства. 

VI. Индустриска преработка, за претходната го-
дина се искажуваат количините потрошени како 
суровина во индустриските гранки: производство на 
прехранбени производи и производство на пијачки. 
За наредната година, односно за наредниот период, 
процена се врши врз основа на планираното произ-
водство во тие индустриски гранки. 

VII. Крајни залихи, како под I. 
VIII. Вкупни потреби. 
Како извор на податоци служат пздатоците на: 

статистиката на индустријата, статистиката на зем-
јоделството и статистиката на прометот на СЗС, СР 
и САП. 

3. Б И Л А Н С Н А О Р И З О Т 

Пред изработката на билансот на оризот, се изработува биланс на оризовата арпа. 

РОСПОЛОЖЈШВО Единица на мера: тони ПОТРЕБИ 

Елементи, ставки Елементи, ставки 

I. ПОЧЕТНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 
од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазарни стоковни резерви на ОПЗ 

П ПРОИЗВОД,СТВО 

IV. ПРОДАЖБА 
V. КРАЈНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 

од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазарни стоковни резерви на ОПЗ 

III, ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВО (H-II) VI. ВКУПНИ ПОТРЕБИ (IV+ V) 

VII. ВИШОК (-И односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ ) (III—VI) 

ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

VIII. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО-
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САП 

IX. ИЗВОЗ 

X. 
XI. 

НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САП 
УВОЗ 

Елементи на расположливо се: 

I. Почетни залихи ,вкупно, се опфаќаат залихи-
те кај производителите (во лупилниците на оризова 
а,р,па) и во пазарните стоковни резерви на општес-
твепо-политичк ите заедници и на поголеми потро-
шувачи. Посебно се искажуваат количините кај ор-
ганизациите на здружен труд и во стоковните ре-
зерви кај поголемите потрошувачи, градови, репуб-
лики и автономни покраини. При изработката на 
билансите на ниво на федерацијата се земаат и коли-
чините во сојузните стоковни резерви што се кори-
стат за интервенции на пазарот, а според утврде-
ната програма. 

II. Производство, за претходната година се иска-
жува врз основа на податоците на производителите 
на излупен ориз. За наредната година, односно за 
наредниот период процената на производството се 
дава -врз основа на планот на производството на 
прзизводителите на излупен ориз. . 

III. Вкупно расположливо. 

Елементи на потреби се: 

IV. Продажба, за претходната година се искажу-
ваат податоците врз основа на продажбата ве трго-
вијата на мало л во крупните потрошувачки и у-го-
стителски објекти; за наредната година, односно за 
наредниот период процената се дава врз основа на 
пресметаните вредности на трендот од серијата на 
податоците за десетгодишниот период. 

V. Крајни залихи, како под I. 
VI. Вкупни потреби. 
Како извор на податоци служат податоците на: 

статистиката на индустријата и статистиката на 
внатрешната трговија на СЗС, СР и САП, 
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I 4. Б И Л А Н С Н А Ш Е Ќ Е Р Н А Т А Р Е П К А И Ш Е Ќ Е Р О Т 

4.1. Биланс на шеќерната репка 

РАСПОЛОЖЛИВО Единица на мера: илјада тони ПОТРЕБИ 

I. ПРОИЗВОДСТВО II. ПРЕРАБОТКА 

III. ВИШОК (+) односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ ( - ) (I—II) 

ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

IV. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО-
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САН 

V. ИЗВОЗ 

VI. НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САН 
VII УВОЗ 

Елементи ка расположливо се: 

I. Производство, податоците за оствареното про-
изводство за претходниот период се преземаат од 
статистичките податоци, а за наредната година, од-
носно за наредниот период податоците за очекува-
ното производство се даваат врз основа на офици-
јалните статистички оцени од родот на текуштето 
производство, односно од предвидувањата на план-
ските органи. 

Елементи к а потреби се: 

И. Преработка, за претходната година се земаат 
податоците за количините преработени во фабрики-
ie за шеќер, а за наредната година, односно за на-
редниот период процената се врши врз база на пла-
нираниот обем на производствово во индустријата 
на шеќер. 

4.2-. Биланс ма шеќерот 

РОСПОЛОЖЛИВО Единица на мера: илјада тони ПОТРЕБИ 
Елементи, ставки 

I. ПОЧЕТНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 
од тба: 
- кај ОЗТ 
— во пазарните стоковни резерви на ОПЗ 

II. ПРОИЗВОДСТВО 
Ш. ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВО (П-П) 

Елементи, ставки 

IV. ПОТРОШУВАЧКА -
V. КРАЈНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 

од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазарните стоковни резерви на ОПЗ 

VI. ВКУПНИ ПОТРЕБИ (IV-rV) 
VII. ВИШОК ( + ) односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-

ДОСТИГААТ ) (ПХ—VI) 
ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ 

VIII. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО-
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САН 

IX. ИЗВОЗ 

ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

X. НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САП 
XI. УВОЗ 

Елементи на расположливо се: 

I. Почетни залихи вкупно, се опфаќаат залихите 
кај фабриките за шеќер, групациите на кондиторска-
та и индустријата за преработка на овошје и во па-
зарните стоковни резерви на општествено-политич-
ките заедници и на поголеми потрошувачи, Посебно 
се искажуваат количините кај организациите на 
здружен труд и во стоковните резерви кај поголе-
мите потрошувачи, градови, републики и автономни 
покраини. При изработката на билансите на ниво на 
федерацијата се земаат и количините во сојузните 
стоковни резерви што се користат за интервенции 
на пазарот, а според утврдената програма. 

II/ Производство, пресметката на производство-
то за претходната и наредната година, односно за 
наредниот период се заснова врз податоците на Де-
ловната заедница на индустријата за шеќер и го 
опфаќа вкупното производство на територијата на 
СР односно САН, без оглед на територијалното по-
текло на суровина^ (шеќерната репка). 

Ш. Вкупно расположливо. 

Елементи'на потреби се: 

IV. Потрошувачка на шеќер, се состои од потро-
шувачката на населението и потрошувачката во ин-
дустријата Потрошувачката на населението се пре-
сметува за претходната и наредната година, односно 
за наредниот период врз основа на податоците на 
статистиката на внатрешната трговија и угостител-
ството (продажба преку трговија на мало и круп-
ните потрошувачи преку трговијата на големо и 
угостителството) со екстраполадија на трендот за 
претходниот десетгодишен период (метод на прес-
метување аналогно на оној за пченица и 'рж). Пот-
рошувачката во индустријата за претходната годи-
на се пресметува врз основа на податоците за пот-
рошокот на шеќерот во индустријата на храна, пија-
чки и др., а за наредната година, односно за наред-
ниот период врз основа на планираниот растеж на 
производството на индустриските гранки кои шеќе-
рот го употребуваат како суровина. 

V. Крајни залихи, како под I. 
VI. Вкупни потреби. 
Како извор на податоци служат податоците на: 

статистиката на индустријата и статистиката на 
внатрешната трговија на СЗС, СР и САН и инду-
стријата за преработка и нивните деловни заедници. 
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5. Б И Л А Н С И Н А MAC ДО Д А Ш И К У Л Т У Р И И М А С Л А 

5.1. Биланси на маслодајна култури 

Билансите се изработуваат за сончоглед, соја и маслодајна репка. 

РАСПОЛОЖЛИВО Единица на мера: илјада тони ПОТРЕБИ 

Елементи, ставки Елементи, ставки 

' I ПОЧЕТНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО IV. ПРЕРАБОТКА 
од тоа: V КРАЈНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 

- - кај ОЗТ од тоа' 
— во пазарните стоковни резерви на ОПЗ - кај ОЗТ 

И. ПРОИЗВОДСТВО — во пазарните стоковни резерви во О1ХЗ 

III ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВО (I + II) VI. ВКУПНИ ПОТРЕБИ (IV+V) 

VII. ВИШОК (Јг) односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ ) (III—VI) 

ПЛАСМАН НА ВИШОКОВ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ ' 

VIII. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО- X НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САН 
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САН XI. УВОЗ 

IX. ИЗВОЗ 

Елементи на расположливо се: 

I. Почетни залихи вкупно, се опфаќаат залихи-
те кај производителите и фабриките за преработка 
на масно и во пазарните стоковни резерви на опш-
тествено-пол итич ките заедници и на поголеми пот-
рошувачи. -Посебно се искажуваат количините кај 
организациите на здружен труд и во стоковните ре-
зерви кај поголемите потрошувачи, градови, репуб-
лики и автономни покраини. При изработката на 
билансот на ниво на федерацијата се земаат и ко-
личините во сојузните стоковни резерви што се ко-
ристат за интервенции на пазарот, а според утврде-
ната програма. 

II. Производство, податоците за оствареното 
производство за претходниот период се преземаат 
од статистичките податоци и го опфаќаат производ-
ството на општествените и индивидуалните стопан-

5.2. Биланс на маслото за јадење 

Пред изработката на билансот на маслото за јадење (рафиниран) се изработува биланс на суро-
вото масло. 

РАСПОЛОЖЛИВО Единица на мера' тони ПОТРЕБИ 

Елементи, ставки Елементи, ставки 

I. ПОЧЕТНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 
од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазарни стоковни резерви на 

II. ПРОИЗВОДСТВО 
ОПЗ 

IV. ПОТРОШУВАЧКА 
V. КРАЈНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 

од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазарни стоковни резерви на ОПЗ 

III. ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВО (Н-И) VI. ВКУПНИ ПОТРЕБИ (IV-V) 

VII. ВИШОК (+) односно КОЛИЧИНИ 
ДОСТИГААТ ) (II—VI) 

ШТО НЕ-

ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

ства. За наредната година, односно за наредниот пе-
риод податоци за очекуваното производство (кај 
маслодајната репка оствареното производство) се 
даваат врз основа па официјалните статистички 
оцени од родот на текуштото производство, односно 
од предвидувањата на планските органи. 

III. Вкупно расположливо. 

Елементи на потреби се: 

IV. Преработка — за претходната година се зе-
маат податоците за количините преработени во фаб-
риките на масло (фабрики за масло), а за наредната 
година, односно за наредниот период се врши про-
цена врз основа на планираниот обем на производ-
ството во индустријата на масло. 

V Крајни ,залихи - како под I. 
VI. Вкупни -потреби. 

VIII. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО- X. НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САП 
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САН XI. УВОЗ 

IX. ИЗВОЗ 
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Елементи на расположливо се: 

I. Почетни залихи вкупно, се опфаќаат залихи-
те кај фабриките за масло и во пазарните стоковни 
резерви на општестѕено-политичките заедници и на 
поголемите потрошувачи. Посебно се искажуваат 
количините кај организациите на здружен труд и 
во стоковните резерви кај поголемите потрошувачи, 
градови, републики и автономни покраини. При из-
работката на билансот на ниво на федерацијата се 
земаат и количините во сојузните стоковни резерви 
што се користат за интервенции на пазарот, а спо-
ред утврдената програма. 

II Производство на масло, за претходната годи-
на се даваат податоците за количината на маслото 
што фабриките за масло на територијата на репуб-
ликата односно автономната покраина ја произвеле; 
'за наредната година, односно за наредниот период 
податоците за производството на масло на терито-
ријата на републиката, односно на автономната п-о-
краина што ги проценуваат фабриките за масло врз 
основа на својот производствен план, се даваат врз 
основа на податоците за производството и откупот, 
како и врз основа на податоците за увозот на семи-
ња за маслодајни култури. 

III. Вкупно расположливо. 

Елементи на потреба сеѕ 

IV. Потрошувачка, се состои од потрошувачката 
на населението и потрошувачката во индустријата. 
Потрошувачката на населението се пресметува за 
претходната година врз основа на податоците на 
статистиката на внатрешната трговија, (продадени 
количини преку трговијата на мало и крупните по-
трошувачки надвор од стопанството преку тргови-
јата на големо, како и на угостителството). За на-
редната година, односно за наредниот период по-
трошувачката се проценува со екстраполација на 
трендот на споменатите податоци (метод како за 
пченица). Потрошувачката на масло во ^индустрија-
та за претходната година се пресметува врз основа 
на податоците за потрошокот за масло во индус-
тријата (производството на прехранбени производи 
и др.), а за наредната година, односно за наредило! 
период врз основа на планираниот растеж на про-
изводството на истите гранки на индустријата. 

V. Крајни залихи, како под I. 
VI. Вкупни потреби. 
Како извор на податоци служат податоците на: 

статистиката на индустријата, статистиката на вна-
трешната трговија и угостителството на СЗС, СР и 
САП и податоците на фабриките за масло. 

6. БИЛАНС НА ФЕРМЕНТИРАНИ OT ТУТУН 

РАСПОЛОЖЛИВО ^ Единица на мера: тони ПОТРЕБИ 

Елементи, ставки Елементи, ставки 

I. ПОЧЕТНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 
од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазарните стоковни резерви на ОПЗ 

И. ПРОИЗВОДСТВО 

IV. ЗАГУБИ 
V. ПОТРОШУВАЧКА НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА СР ОДНОСНО НА САП 
VI. КРАЈНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 

од тоа: 
- кај ОЗТ 
- во пазарни стоковни резерви на ОПЗ 

III. ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВО (I + II) VII. ВКУПНИ ПОТРЕБИ (IV до VI) 

VIII. ВИШОК (+) односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ ) (III—VII) 

ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

IX. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО-
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САП 

X. ИЗВОЗ 

XI НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САП 
XII. УВОЗ 

Елементи на расположливо се: 

I. Почетни залихи вкупно, се опфаќаат зали-
хите кај фабриките за преработка на тутун и во 
пазарните стоковни резерви на општествено-поли-
тичките заедници и на поголемите потрошувачи. 
Посебно се искажуваат количините кај организа-
циите на здружен труд и во стоковните резерви 
кај поголемите потрошувачи, градови, републики 
и автономни покраини. При изработката на билан-
сот на ниво на федерацијата се земаат и количи-
ните во сојузните стоковни резерви што се корис-
тат за интервенции на пазарот, а според утврдената 
програма. 

П. Производство, за претходната година се ис-
кажуваат податоците за производството на фермен-
тиран тутун на територијата на СР, односно САП. 
За наредната година, одвоено за наредниот период 
фабриките на тутун вртиат процена на обемот на 
производството врз основа на својот производствен 

план и статистичките податоци за производството и 
откупот на тутунот. 

III. Вкупно расположливо. 

Елементи на потреби се: 
IV. Загуби, се искажуваат податоците за загу-

бите собрани од организациите што се занимаваа! 
со откупот и доработката на тутун. 

V. Потрошувачка, се искажуваат податоците за 
вкупната потрошувачка во фабриките за преработ-
ка на тутун на територијата на СР и САП. 

VI. Крајни залихи, како под I. 
VII. Вкупни потреби. 
Како извор на податоци служат податоците наЧ 

статистиката на индустријата на СЗС, СР, односно 
САП и податоците на фабриките за преработка на 
тутун. 
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РАСПОЛОЖЛИВО Единица на мера: илјада тони жива мера ПОТРЕБИ 

L ПРИРАСТ И. ВКУПНО КОЛЕЊЕ 

III. ВИШОК (+) односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ ) (I—И) 

ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

IV. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО- VI НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САД 
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САП VII. УВОЗ 

V. ИЗВОЗ 

Елемент на расположлива се: 

I. Прираст, се вклучува колењето во планини-
те, месарниците и домаќинствата и извозот на жив 
добиток за колење. Како основ за пресметување на 
прирастот служат билансите на одделни: видови 
стоки („СГЈ-1980", табела 212-14 - Биланс на до-
биток). 

За текуштата и наредната година, односно за 
наредниот период пресметка се врши врз основа на 
процените (статистичките и планските) за вкупното 
и организираното гоење на добиток на територија-
та на републиката, односно автономната покраина. 

Елементи на потреба се: 
IT. Вкупно колење, за претходната година се 

даваат податоците за закланиот добиток (тежина 

на жива мера) на земјоделските стопанства (инди-
видуалните стопанства, домаќинствата и во орга-
низациите на здружен труд и во земјоделските за-
други). 

7.1.1. Стоковни биланси на говеда, свињи и овци 

Тргнувајќи од вкупните биланси се изработу-
ваат стоковни биланси на говеда, свињи и овци 
што го прикажуваат сето стоковно производство 
на добитокот за колење, вклучувајќи го и извозот 
на жив добиток за колење. Со тие биланси не е 
опфатен добитокот за колење во домаќинствата 
што ја сочинуваат натуралната потрошувачка. 

ПОТРЕБИ 1 РАСПОЛОЖЛИВО Единица на мера' илјади тони жива мера 

I. СОСТОЈБА НА ПОЧЕТОКОТ НА ГОДИНАТА 
II. ПРИРАСТ 

IV. ВКУПНО ЗАКЛАНИ ВО КЛАНИЦИТЕ 
од тоа: 
НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САН 

V. СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА 

III. ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВО а t П) VI. ВКУПНИ ПОТРЕБИ (IV-f-V) 

VII ВИШОК ( + ) односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ ) (П1—VI) ' 

ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

VIII. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО- X. НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САН 
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САП XI. УВОЗ 

I X ИЗВОЗ 

Елементи на расположливо се: 

I. Состојба на почетокот на годината, се иска-
жуваат тежините на живата мера на добиток за 
колење кај производителите со состојбата на 1 ја-
нуари текуштата година. 

II. Прираст, се искажува остварениот прираст 
на жива мера на добиток за колеше во текот на 
годината. 

III. Вкупно расположливо, 

Елементи на потреби се: 

IV. Вкупно заклани во кланмците, за претход-
ната година се искажува тежината на живата мера 
за колење добиток во кланиците на општествениот 
сектор и на регистрираните приватни кланици (ме-
сарница — бруто тежина на закланиот добиток, 
За текуштата и наредната година, односно за на-
редниот период се вршат процени врз основа на по-
датоците за колење на добитокот во кланиците во 
изминатиот период и врз основа на тримесечните 
статистички податоци за организираното гоење на 
стоки, 

V. Состојба на крајот на годината, како под К 
VI. Вкупни Потреби, 

7. Б И Л А Н С И НА Д О Б И Т О К О Т И МЕСОТО 

Се изработуваат посебно за: говеда, свињи, и овци и за говедско, свињско и овчо месо. 

7.1. Вкупни биланси на говеда, свињи и овци 
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Т2. Вкупни биланси на говедско, свињско и овчо месо 

РАСПОЛОЖЛИВО Единица на мера: илјада тони ПОТРЕБИ 

I. ВКУПНО ПРОИЗВОДСТВО И. ВКУПНО ПОТРОШУВАЧКА НА НАСЕ-I. ВКУПНО ПРОИЗВОДСТВО 
ЛЕНИЕТО 

III. ВИШОК (+) односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-
ћ ДОСТИГААТ ) (I—И) 

ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

IV. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО- VI. НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САН 
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САП VII. УВОЗ 

V. ИЗВОЗ 

Елементи на расположливо се: 

I. Вкупно производство, за претходната година 
се даваат податоците за производството на прирас-
тот искажан во местото вкупно и по видовите, на 
територијата на републиката, односно на автоном-
ната покраина („СГЈ-1980", табела 212-16 Прираст 
на добитокот искажан во месо), независно од тоа 
колку тој прираст е реализиран со колењето на до-
биток. 

За текуштата и наредната година, односно за 
наредниот период пресметката на производството 
на месо се врши врз основа на процената за про-
изводството на прирастот искажан во месо на те-
риторијата на републиката, односно автономната 
покраина. 

Елементи на потреби ееѕ 

II. Вкупна потрошувачка на населението, за 
претходната, текуштата и наредната година, однос-
но за наредниот период се процента врз основа на 

' податоците од Анкетата за личната потрошувачка 

со користење на месечните податоци од Анкетата 
за семејните буџети (АСБ) и Анкетата за селските 
домаќинства (АСД), како и од други релевантни по-
казатели (пресметката се врши по методот чиешто 
објаснение е дадено за потрошувачката на пченица 
и 'рж). Се искажуваат сите видови потрошувачка, 
свежото месо и преработките (пресметувањето на 
преработките во еквивалент на месото се врши 
преку нормативи). 

Како извор на податоци служат податоците на4. 
Сојузниот завод за статистика, заводите за статис-
тика на републиките и автономните покраини (Ан-
кетата за личната потрошувачка) и податоците од 
кланиците. 

7.2.1. Стоковни биланси па говедско, свињско П 
овчо месо 

Тргнувајќи од вкупните биланси се изработу-
ваат стоковни биланси на говедско, свињско и овчо 
месо што ги прикажуваат количините што се про-
изведуваат во кланиците и се пласираат приему 
прометната мрежа. 

РАСПОЛОЖЛИВО Единица на мера: илјада тони ' ПОТРЕБИ 

Елементи, ставки Елементи, ставки 

I. ПОЧЕТНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 
од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазарните стоковни резерви на ОПЗ 
ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО ВО КЛАНИЦИ^ 
ТЕ: 

11. ОД СОПСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
III. НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САП 

V. ПРОДАЖБА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР 
И САП 

VI. КРАЈНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 
од тоа: 
- кај ОЗТ 
— во пазарните стоковни резерви на ОПЗ 

IV. ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВО (I до III) VII. ВКУПНИ ПОТРЕБИ (V + VI) 
VIIL ВИШОК (+) односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-' 

ДОСТИГААТ ) (IV—VII) 
ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-

ДОСТИГААТ 
IX. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО-

ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САП 
X. ИЗВОЗ 

XI. НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУГИ СР И САН 
XII. УВОЗ 

Елементи на расположливо се: 

I. Почетни залихи вкупно, се опфаќаат зали-
хите кај индустријата за преработка на месо, во 
трговијата на големо, кај угостителските организа-
ции, во пазарните стоковни резерви на општестве-
но - ri о л и ти11 кит е заедници и на други потрошувачи. 
Посебно се искажуваат количините кај орган,иза-
ц-иите на здружен труд и во стоковните резерви кај 
поголемите потрошувачи, градови, републики и ав-

тономни покраини. При изработката на билансот на 
ниво на федерацијата се земаат и количините во 
сојузните стоковни резерви што се користат за ин-
тервенции на пазарот, според утврдената програма. 

II. Производство на месо во кланици, за прет-
ходната година се искажуваат количините произ-
ведени на територијата на републиката, односно 
автономната покраина во кланиците на општестве-
ниот сектор и во регистрираните приватни кланици 
(месар ниците) — нето тежина на заклан добиток 
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намалена за процентот на суровата маснотија. За 
текуштата и наредната година, односно за наредни-
от период се вршат процени врз основа на подато-
ците за колење на добиток во клан,иците во прет-
ходниот период и врз основа на тримесечните ста-
тистички податоци за организираното гоење на до-
биток. 

III. Набавка од ОЗТ и од други СР и САН. 
IV. Вкупно расположливо. 

Елементи на потреби се: 

V. Продажба на територијата на СР и САП, се 
искажува реализираната количина на месо и на 
преработки од месо преку трговијата на мало 

(вклучувајќи ја и продажбата во приватни м-есар^ 
ници), трговијата на големо (група големи погром 
шувачи) и во рамките на угостителството. За прет-ѕ 
кодната година се земаат податоците од статист^ 
ката на прометот и угостителството и статистиката 
на индустри.-јата, а за текуштата и наредната го-̂  
дина, односно за наредниот период процена се вршК 
со екстраполација на трендот врз основа на пода1" 
тоците за наведените видови потрошувачка, како it 
врз основа на други релевантни показатели. 

VI. Крајни залихи, како под I. 
VII. Вкупни потреби. 
Како извор на податоци служат податоците на: 

статистиката на трговијата и угостителството, ста-
тистиката на индустријата и статистиката на зе-
мјоделството на СЗС, СР и САН. 

8 БИЛАНС Н А В О Л Н А Т А 

РАСПОЛОЖЛИВО Единица на мера: илјада тони П О Т Р Е Б И 

Елементи, ставки Елементи, ставки 

I.. ПОЧЕТНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО ПОТРОШУВАЧКА: 
од тоа: V. ВО ДОМАЌИНСТВАТА 
- кај ОЗТ VI. ВО ИНДУСТРИЈАТА 
- во пазарни стоковни резерви на ОПЗ VII. КРАЈНИ ЗАЛИХИ ВКУПНО 

и. ПРОИЗВОДСТВО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ од тоа: 
СЕКТОР - кај ОЗТ 

III ОТКУП ОД ИНДИВИДУАЛНИОТ СЕКТОР — во пазарни стоковни резерви на ОПЗ 

IV. ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВО (I до III) VIII. ВКУПНИ ПОТРЕБИ ( V до V I I I ) 

IX вишок; ( + ) односно КОЛИЧИНИ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ (—) iv—vin) 

'ПЛАСМАН НА ВИШОКОТ ПОКРИТИЕ НА КОЛИЧИНИТЕ ШТО НЕ-
ДОСТИГААТ 

X. ИСПОРАКИ НА ОЗТ И НА ДРУГИ ПОТРО-
ШУВАЧИ ОД ДРУГИ СР И САН 

XL ИЗВОЗ 

XII. НАБАВКА ОД ОЗТ ОД ДРУШ СР И САН 
XIII. УВОЗ . 

Елементи на расположливо се: 

I. Почетни залихи вкупно, се опфаќаат залихи-
те кај земјоделските организации, во трговијата на 
големо, во текстилната индустрија и во пазарните 
стоковни резерви на општествено-политичките за-
едници. Посебно се искажуват количините кај ор-
ганизациите на здружен труд и во стоковните ре-
зерви ка1 градовите, републиките и автономните 
покраини. При изработката на билансот на ниво на 
федерацијата се земаат и количините во сојузните 
стоковни резерви што се користат за интервенции 
на пазарот, а според утводената програма. 

II Производство на општествениот сектор, се 
искажуваат количините на волната произведени на 
општествените стопанства на т е р и т о р и ј а на ре-
пубтивката, односно автономната покраина. 

III. ОТКУП од индивидуалниот сектор, за прет-
ходната година врз основа на податоците на ста-
тистиката па прометот па земјоделските производи 
се искажува количината на волната откупена од 
индивидуалните производители на територијата на 
републиката, односно автономната покраина. За 
наредната година односно за наредниот период 
процената се врши при изработката на билансот 
на основните земјоделски и прехранбени производи 
на СР, односно САП. 

IV. Вкупно расположливо, 

Елементи на потреби се: 

V. Потрошувачка во домаќинствата, процена се 
врши врз основа на информациите за потрошените 

количини волна на територијата на републичката, 
односно автономната покраина и во стоковното про-
изводство. 

VI. Потрошувачка во индустријата, се искажу-
ваат количините на волна од производството на 
територијата на републиката, односно автономната 
покраина потрошена во текстилната индустрија. За 
претходната година сз користат податоците на ста-
тистиката, а за текуштата и наредната година, од-
носно за наредниот период процена се дава врз ос-
нова на производствениот план на текстилната ин-
дустрија. 

VII. Крајни залихи, како под I. 
VIII. Вкупни потреби. 
Како извор на податоци служат податоците на', 

статистиката на прометот на СР, САН и СЗС и на 
деловните заедници на текстилната индустрија. 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на 

Е. п. бр. 186 
14 мај 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

' Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р, 
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273. 

Врз основа на член 4 од Уредбата за издатоци-
те за службени патувања и селидби во странство 
Што на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации им се признаваат во материјал-
ни трошоци („лСужбен лист на СФРЈ", бр. 12/81), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ 
ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 
ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ 

ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Највисоките износи на дневниците за служ-
бено патување во странство што на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации им 
се признаваат во материјални трошоци при службе-
но патување во одделни странски земји изнесуваат, 
по групи на задачи и работи до: 

за Авганистан: 
I група 

II група 
— за места: 
Кабул (Hotel Intercon-
tinental и American staff 
House) 

I група 
И група 

Кабул (други хотели) 
I група 

И група 

За Албанија: 
I група 

И група 

за Алжѕѕр: 
I група 

II група 

а за места: 
Алжир, Анаба, Кон-
стантин, Оран и Скик-
да 

I група 
II група 

за Ангола: 
I група 

II група 
- а за места 
Лаунда (Хотел Панора-
ма) 

Л група 
II група 

22 САД долари 
20 САД долари 

48 САД долари 
43 САД долари 

29 САД долари 
26 САД долари 

79 пресметковни 
долари 

71 пресметковен 
долар 

50 САД долари 
45 САД долари 

73 САД долари 
66 САД долари 

36 САД долари 
32 САД долари 

72 САД долари 
65 САД долари 

Лаунда (Хотел Tropico) 
I група 

II група 

за Аргентина: 
I група 

И група 

за Бразил: 
— а за места 

' Буенос Аирес 
I група 

И група 

Мендоза, Map дел Пла-
та и Барилохе 

I група 
II група 

за Австралија: 
I група 

II група 

за Австрија: 
I група 

И група 

за Бахреин: 
I група . 

II група 

за Бангладеш: 
I група 

И група 

а за места 
Дака (Intercontinental 
Hotel) 

I група 
И група 

Чита гонг (Agrabad Ho-
tel) 

I група 
II група 

Дака (Пурбани) 
I група 

И група 

за Белгија: 
I група 

П група 

за Беини: 
I група 

II група 

52 САД долари 
47 САД долари 

93 САД долари 
84 САД долари 

САД долари 
112 САД долари 

119 САД долари 
107 САД долари 

79 австралиски 
долари 

71 австралиски 
долар 

1.048 австриски 
шилинзи 

943 австриски 
шмлинзи 

95 САД долари 
86 САД долари 

18 САД долари 
16 САД долари 

6? САД долари 
60 САД долари 

63 САД долари 
57 САД долари 

35 САД долари 
32 САД долари 

2,480 белгиски франци 
2.232 белгиски франци 

57 САД долари 
51 САД долар 
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— а за места: 

Контону и Натитингу 
I група 

П група 

за Боливија: 
I група 

II група 
— а за места: 

Ла Паз и Санта Круз 
I група 

П група 

за Боцвана: 
I група 

II група 
— а за места: 
Габерон 

I група 
П група 

Лобатсе и Селеби-Пи-
кве 

I група 
П група 

за Бразил: 
I група 

П група 

— а за места: 
Рис де Жанеиро, Сал-
вадор, Бело Хоризоите 
и Бразилија 

I група 
II група 

Манане, Рецифе, К ам-
по Гранде. Кампинас, 
Белем и Порто Алегро 

I група 
II група 

Сао Паоло и Сан Луис 
I група 

II група 

за Бугарија: 
I група 

II група 

за Бурма: 
I група 

II група 
— а за место: 
Рангун 

I група 
П група 

67 САД долари 
60 САД долари 

41 САД долар 
37 САД долари 

53 САД долари 
43 САД долари 

48 САД долари 
43 САД долари 

72 САД долари 
65 САД долари 

66 САД долари 
59 САД долари 

43 САД долари 
39 САД долари 

72 САД долари 
65 САД долари 

46 САД долари 
41 САД долар 

65 САД долари 
59 САД долари 

62 САД долари 
56 САД долари 

24 САД долари 
22 САД долари 

40 САД долари 
36 САД долари 

за Буруидш 
I група 

П група 

— а за места: 
Буџамбура (Source du 
Nil Hotel) 

I група 
II група 

Буџамбура (други хо-
тели) 

I групз 
И група 

за Централно Африкан-
ска Република: 
I група 

II група 

за Чад: 
I група 

II група 
— а за места: 
Нџамена 

I група 
II група 

Мунду и Cap 
I група 

II група 

за Чиле: 
I група 

II група 

за Чехзсловачка: 
I група 

II група 

за Д н с к а : 
I група 

II група 

за Египет АР: 
I група 

II група 
— а за места: 
Каиро (Hilton, Meridi-
an, Sheraton, Мена Ho-
use, El Salaam u Holi-
day Inn) 

I група 
II група 

Каиро (други хотели) 
I група 

II група 

35 САД долари 
31 САД долар 

93 САД долари 
84 САД долари 

63 САД долари 
57 САД долари 

61 САД долар 
55 САД долари 

21 САД долар 
19 САД долари. 

45 САД долари 
41 САД долар 

27 САД долари 

85 САД долари 
77 САД долари 

65 пресметковни 
долари 

59 пресметковни 
долари 

424 дански круни 
382 дански круни 

44 САД долари 
40 САД долари 

90 САД долари 
81 САД долар 

64 САД долари 
58 САД долари 
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Асуан 
I група 

JI група 

Луксор 
I група 

II група 

за Еквадор: 
I група 

II група 

— а за места: 

Гвајакил 
I група 

II група 
Кито 

I група 
II група 

за Екваторијалиа Гвинеја: 

I група 
II група 

за Ел Салвадор: 
I група 

II група 

— а за место: 

Сан Салвадор 
I група 

II група 

за Етиопија: 
I група 

II група 
— а за место: 
Адис Абеба 

II група 
I група 

% 

За Филипини: 
I група 

II група 
— а за место: 
Мани л а 

I група 
!l група 

Даво, Легаспи и Цебу 
I група 

II група 

Бантагас 
I група 

II група4 

67 САД долари 
60 САД долари 

53 САД долари 
48 САД долари 

38 САД долари 
34 САД долари 

67 САД долари 
60 САД долари 

59 САД долари 
53 САД долари 

64 САД долари 
58 САД долари 

27 САД долари 
24 САД долари 

45 САД долари 
41 САД долар 

24 САД долари 
22 САД долари 

36 САД долари 
32 САД долари 

31 САД долар 
28 САД долари 

51 САД долар 
46 САД долари 

36 САД долари 
'32 САД долари 

44 САД долари 
40 САД долари 

Багио 
I група 

II група 

за Финска: 
I група 

II група 

за Франција: 
I група 

II група 

— а за места: 
Париз 

I група 

II група 

за Габон: 
I група 

II група 
— а ,за место: 
Либервил 

I група 
II група ' 

за Гана: 
I група 

II група 

— а за места: 

Акра 
I група 

II група 
Тема, Такоради и Ку-
маси 

I група 
II група 

Елмина 
I група 

II група 

за Горна Волта: 
I група 

II група 

— а за места: 
Уагадугу 

I група 
II група 

Бобо-Диуласо 
I група 

И група 

41 САД долар. 
37 САД долари 

64 САД долари 
58 САД долари 

321 француски 
франк 

289 француски 
франци 

360 француски 
франци 

324 француски 
, франци 

67 САД долари 
60 САД долари 

90 САД долари 
81 САД долар 

46 САД долари 
41 САД долар 

78 САД долари 
70 САД долари 

70 САД долари 
63 САД долари 

54 САД долари 
49 САД долари 

42 САД долари 
38 САД долари 

60 САД долари 
54 САД долари . 

56 САД долари 
50 САД долара 
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за Грција? 
I група 

П група 

— а за место: 
Атина 

I група 
П група 

за Гвајана: 

I група 
U група 

— а за места: 
Џорџтаун 

I група 
И група 

за Гватемала: 
I група 

П група 

— а за место: 
Гватемала Сити 

I група 
II група 

за Гвинеја: 

I група 
II група 

— а7 за место: 

Кочакри 
I група 

II група 

за Хаити: 
I група 

II група 

— а за место: 

Порт о Пренс 
од 15 април до 14 де-
кември 

I група 
И група 

од 15 декември до 14 
април 

I група 
П група 

за Холандија: 
I група 

П група 

за Хоидурас: 

31 САД долар 
38 САД долари 

43 САД долари 
39 САД долари 

27 САД долари 
24 САД долари 

67 САД долари 
60 САД долари 

39 САД долари 
53 САД долари 

35 САД долани 
48 САД долари 

27 САД долари 
24 САД долари 

72 САД долари 
65 САД долари 

45 САД долари 
41 САД долар 

I група 
II група 

54 САД долари 
49 САД долари 

58 САД долари 
52 САД долари 

180 холандски 
флорини 

162 холандски 
флорини 

51 САД долар 
46 САД долари 

а за мест,а: 
Тегусигалпа и Сан Пе-
дро 

I група 
П група 

за Хот1 Кош; 
I група 

П група 

за Индија: 
I група 

И група 

— а за места: 
Њу Делхи, Калкута, 
Бомба! и Џајпур 

I група 
II група 

Банглалор, Чандигар, 
Мадрас, Нуне, Панта 
Симла, Хадерабад 

I. група 
II група 

за Индонезија: 
I група 

II група 

— а за места: 

Џакарта, Денпасар и 
Ме дан 

I група 
II група 

Сурабаја, Ујунг, Пан-
данг Семеранг, Соло, 
Џогкарта Ириен Јаја и 
Палембанг 

I група 
II група 

за Иран: 
I група 

II група 

— а за места: 
Техеран 

I група 
II група 

331 Мрак: 
I група 

П група 

— а за места: 
Багдад 

I група 
II група 

75 САД долари 
68 САД долари 

81 САД долар 
73 САД долари 

27 САД долари 
24 САД долари 

47 САД долари 
42 САД долари 

35 САД долари 
32 САД долари 

35 САД долари 
39 САД долари 

65 САД долари 
59 САД долари 

48 САД долара 
43 САД долара 

61 САД долар 
55 САД долари 

74 САД долари 
67 САД долари 

40 САД долари 
36 САД долари 

62 САД долари 
56 САД долари 
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Ца Мрежа: 
I група 

II група 

џл Исланд: 

од 1 октомври до 30 ап-
рил 

I група 
II група 

I од 1 мај до 30 септем-
I група 

II група 
За Италија: 
1 група 

II група 

— а за места: 

Милано 

I група 

Н група 

Фиренца и Венеција 
I група 

II група 

Турин 

I група 

II група 

Трет 
I група 

II група 

Рим 
I група 

II група 

за Израел: 
I група 

II група 

— а за места: 
Ерусалим 

I група 
II група 

Тел Авив 
I група. 

II група 

36 англиски фунти 
32 англиски 

фунти 

30 САД долари 
27 САД долари 

37 САД долари 
33 САД долари 

47.500 италијански' 
лири 

42.750 италијански 
лири 

66 560 италијански 
лири 

59 900 италијански 
лири 

69 700 италијански 
лири 

62.730 италијански 
лири 

57.800 италијански 
лири 

52 020 италијански 
лири 

54 800 италијански 
лири 

49.320 италијански 
лири 

59 200 италијански 
лири 

53.280 италијански 
лири 

37 САД долари 
33 САД долари 

69 САД долари 
62 САД долари 

66 САД долари 
59 САД долари 

Хаифа и Тибриз 
I група 

II група 

за Јамајка: 
I група 

II група 

за Јапонија: 
I група 

П група 

— а за места: 
Токио 

I група 
II група 

Кјото. Сапоро, Фукуо-
ка, Осака и Нагоја 

I група 
П група 

за Јемен ДР: 
I група 

II група 

— а за мест^' 
Ален 

I група 
II група 

за Јемен АР: 
I група 

II група 

— а за место: 
Санас 

I група 
II група 

за Јордан: 
I група 

II група 

— а за -места: 
Ерусалим 

I група 
П група 

X 
А ман и А каба 

I група 
II група 

за Камерун: 
I група 

II група 

— а за места: 
Дуала, Гаруа, Jayнде и 
Маруа 

I група 
П група 

57 САД долари 
52 САД долар 

78 САД долари 
70 САД долари 

60 САД долари 
54 САД долари 

104 САД долари 
94 САД долари 

81 САД долап 
73 САД долари 

43 САД долари 
39 САД долари 

51 САД долар 
46 САД долари 

бб САД дола си 
59 САД долари 

НО САД долари 
99 САД долари 

19 САД долари 
17 САД долари 

69 САД долари 
62 САД долари 

63 САД долари 
57 САД долари 

51 САД долар 
46 САД долари 

6? САД долари 
57 САД долари 



Шток-, 22 мај 1981 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 29 — Страна 748' 
, ^ 

за Канада', 
i група 

II група. 

— а за место: 
Монтреал 

I група 
П група 

за К атар: 
I група 

II група 

за Кенија: 
i група 

II група 

за Кореја НД!Р: 
50 канадски долари I група 
45 канадски долари, II група 

47 канадски долари 
42 канадски долари 

114 САД долари 
103 САД долари 

33 САД долари 
53 САД ̂ долари 

за Костарика: 
I група 

П група 

— а за место: 
Сан Хозе 

I група 
II група 

за Куба: 
I група 

II група 

79 САД долари: 
71 САД долар 

30 САД долари 
27 САД долари 

53 САД долари 
48 САД долари 

56 САД долари 
50 САД долари 

— а за место: 
Надроби 

I rpvna 
П група 

за Кина HP: 
I група 

II група 

— а за "место: 
Eastern Wigs of Beijig 
Hold 

I група 
И група 

за Кипар: 
I група 

II група 

за, Кампу чија: 
I група 

II група 

за Колумбија: 
I група 

II група 

— а за места: 

Богота, Картагена, Не-
делни, Барангуила и 
Кали 

I група 
II група 

за Конго: 

I група 
II група 

— а за места: 
Бразавил, Поет Ноар 
и Лубомбо 

I група 
II група 

48 САД долару 

48 САД долари 
43 САД долари 

68 САД долари 
61 САД долар 

54 САД долази 
49 САД долари 

31 САД долар 
28 САД долари 

39 САД долари 
35 САД 'долари 

49 САД доводи 
44 САД долари 

31 СА-Д долар 
28 САД долара? 

82 САД долари 
74 САД долари 

— а за места: 
Хавана (Riviera, Capri 
Triton, Nacional u Ha-
vana librei) 

I група 
II група 

за Кувајт: 
I група 

II група 

за Лаос: 
I група 

II група 

за Лесото: 
I група 

II група 
\ 
— а за место: 
Масеру 

I група 
II група 

за Либан: 
I група 

II група 

-— а за место: 

Бејрут 
I група 

II група 

за Либерија: 
I група 

И група 

— а за места: 
Монровија и Роберт-
сфилд 

I група 
И група 

88 САД долари 
79 САД долари 

122 САД долари 
110 САД долари 

55 САД долари 
50 САД дола,ри 

34 САД денари 
31 САД долар 

50 САД долари 
56 САД долару 

41 САД долар 
37 САД долари 

54 САД долари 
49 САД долари 

41 САД долар 
37 САД долари 

73 САД долари 
68 САД долари 
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I група 
II група 

I група 
II група 

I група 
Ч група 

— а за места: 
Тананарива и Ниси-Би 

I група 
И група 

за Малаим: 
I група 

"И група 

— а за места: 

Лолонг (Capital Hill) 
I група 

II група 

Balantyre 5 Lilong (дру-
ги хотели) 

I група 
II група 

Зомба 
I група 

II група 

за Унгарија: 
I група 

И група 

за Малезија: 
I група 

И група 

— а за места: 
Кота Кинаблу 

I група 
II група 

Куала Лумпур и Са-
равак 

I група 
II група 

Саравак (други хоте-
ли) Пенранг и Сабан 
(други v етел и) 

I група 
П.група 

58 САД долари 
62 САД долари 

2.114 белгиски франци 
1.903 белгиски франци 

48 САД долари 
43 САД долари 

57 САД долари 
51 САД долар 

40 САД долари 
36 САД долари 

бб САД долари 
59 САД долари 

54 САД долари 
49 САД долари 

43 САД долари 
39 САД долари 

58 САД долари 
52 САД долари 

35 САД долари 
31 САД долар 

75 САД долари 
68 САД долари 

61 САД долар 
55 САД долари 

52 САД долари 
47 САД долари 

за Мали: 
I група 

II група 
— а за места: 
Вамако (Хотел А mi-
tie) 

I група 
II група 

Бамако (други хотели) 
I група 

II група 

за Малта: 
I група 

П група 

за Мароко: 
I група 

И група 

за Мавританија: 
I група 

II група 
— а за место: 
Нуакшот 

I група 
II група 

за Мексико: .. 
I група 

И група 

за Монголија: 
I група 

П група 

за Мозамбик: 
I група 

П група 

— а за место: 
Малуто 

1 група 
II група 

за СР Германија: 
I. група 

II група 

за ДР Германија: 
I група 

II група 

за Непал 
I група 

П група 

25 САД долари 

28 САД долари 

91 САД долар 
82 САД долари 

45 САД долари 
Ч САД долар 

51 САД долар 
46 САД долари 

52 САД долари 
47 САД долари 

43 САД долари 
39 САД долари 

74 САД долари 
67 САД долари 

61 САД долар 
55 САД долари 

81 САД долар 
73 САД долари 

29 САД долари 
^ САД долари 

40 САД долари 
36 САД долари 

125 германски ма^ки 
113 германски марки 

56 пресметковни 
долази 

50 пресметковни 
долари 

23 САД д е л а т 
21 САД долар 
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— а за места: 
Катаманду 

I група 
II група 

Пакхара 
I група 

П група' 

за Нигер: 
I група 

II група. 

за Нигерија: 
I група 

II група 

— а за места: 
Лагос, Шадан, Кано, 
Оеогбо, Кадуна и Перт 
Харкорт 

I група 
И група 

за Никарагва: 
I група 

П гру-па 
— а за место: 
Маиагва 

I група 
II група 

за Норвешка: 
I група 

II група 

за Hов Зеланд: 
I група 

II група 

за Брегот па Слонова Кос-
ка: 
I група 

И група 

— а за места: 
Абиџан, Буака и Ја-
мусокро 

I група 
II група 

Корхого и Ман 
I група 

И група 

за Оман: 

I група 
II група 

42 САД долази 
33 САД долари 

29 САД долари 
26 САД долари 

60 САД долари 
54 САД долари 

112 САД долари 
101 САД долар 

129 САД долари 
116 САД долари 

21 САД долар 
23 САД долари 

69 САД долари 
62 САД долари 

417 норвешки круни 
375 норвешки круни 

64 САД долари 
58 САД долари 

44 САД долари 
40 САД долари 

77 САД долари 
69 САД долари 

64 САД долари 
58 САД долари 

50 САД долари 
45 САД долари 

— а за место: 
Мускат 

I група1 

II група 

за Пакистан: 
I група 

И група 

— а за места: 
Рава,дпинди и Ислам-
абад 

I група 
II група 

Карани 
I група 

И група 

Пешавар и Лахор 
I група 

И група 

за Панама: 
I група -

И група 

— а за места: 
Panama City и Колон 

I група 
И група 

за Парагвај: 
I група 

И група 

— а за место: 
Асанс^он 

I група 
II група 

за Перу: 
I група 

И група 

— а за места: 
Лима, Куско и Икитос 

I група 
И група 

за Полска: 
I група 

II група 

за Порторико: 
од 16 април до 14 де-
кември 

I група: 
И група 

94 САД долари 
85 САД долари 

31 САД долар 
28 САД долари 

бб САД долари 
59 САД долари 

63 САД долари 
57 САД долари 

51 САД долар 
46 САД долари 

38 САД долари 
34 САД долари 

65 САД долари 
59 САД долари 

42 САД долари 
38 САД долари 

бб САД долари 
59 САД долари 

27 САД долар,и 
24 САД долари 

62 САД долари 
56 САД долари 

72 САД долари 
65 САД долари 

42 САД долари 
38 САД долари 
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од 15 декември до 15 за Сиера Лееше: 
април 1 група 18 САД долари 

I група 53 САД долари II група 16 САД долари 
II група 48 САД долари — а за место: 

за Португалија: Фритуан 

I група 63 САД долари I група 60 САД долари 

II група 57 САД долари II група 54 САД долари 

за Руанда: за Сингапур: за Руанда: 
72 САД. долари 44 САД долари I група 72 САД. долари 

I група 44 САД долари -
група 

65 
САД. долари 

II група 40 САД долари И група 

Сирија АР: 

65 САД долари II група 40 САД долари 
за 

група 

Сирија АР: 

САД долари 

— а за место: I група 22 САД долари 
Кигали II група 20 САД долари 

I група 57 САД долари I група 
51 САД долар — а за места: 

II група 51 САД долар — а за места: 
II група 

Дамаск 
за Романија: I група 57 САД долари 
I група 63 САД долари II група 51 САД долар 

II група 57 САД долари Алеи и Л аташеа 

за САД: I група 31 САД долар 

I група 84 САД долари II група 28 САД долари 

II група- 76 САД долари за Сомалија: 

ва Саудиска Арабија: 
I група 36 САД долари 

ва Саудиска Арабија: II 
група 

32 САД долари ва Саудиска Арабија: 
САД долари II група 32 САД долари 

1 група 79 САД долари група 

II група 71 САД долар — а за место: 
Мо гадиш 

— а за места: I група 73 САД долари 
Деда И група бб САД долари 

I група 163 САД долари за СССР: 
II група 147 САД долари I група 107 пресметковни 

Даран 
96-

долари 

I група 151 САД долар II група 96- пресметковни 
долари 

И група 136 САД долари 
за Судан: 

Риад, Таих и Або I група 25 САД долари 
I група 132 САД долари II група 23 САД долари 

II група 119 САД долари' 
— а за места: 

за Сенегал: Картум (А,рак, Гранд, 
I група 52 САД долари Меридиан) 

II група 47 САД долари 1 група 131 САД долари 
II група 118 САД долари 

— а за место: 
Картум (други хотели) 

Дакар 
Картум (други хотели) 

Дакар 
71 САД долар 

I група 78 САД долари 
I група 71 САД долар 

II 
група 

70 САД долари I група 
64 

САД долар 
II група 70 САД долари 

П група 64 САД долари 
Порт Судан, Џуба. Вад 

за Сао Томе и Принципе: Медани 
I група 44 САД долари I група 54 САД долари 

II група 40 САД долари II група 49 САД долари 

за Сејшели: 
I група 

II група 
82 САД долари 
74 САД де лари 

Атбара 
I група 

II група 
1 САД долар 
3 САД долари 
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за. Шпанија од 15 декември до 15 
I група 63 САД долари април 

II група 57 САД долари I група 123 САД долари 
II група 111 САД долари 

за Шри Ланка: 
I група 23 САД долари Трикидад: 

САД 
И група 53 САД долари I група 76 САД долари 

— а за место: II група 68 САД долари — а за место: II група 

Коломбо за Тунис: 
I група 53 САД долари I група 41 САД долар 

II група 48 САД долари II група 37 САД долари 

за Швајцарија: — а за место: 
I група 135 швајцарски Тунис 

122 
франци I група 63 САД долари 

II група 122 швајцарски 
I група 

57 САД долари II група 
франци И група 57 САД долари 

за Шведска: за Турција: 
I група 305 шведски круни I група 26 САД долари 

II група 275 шведски круни П група 23 САД долари 

за Тајланд: — а за места: 

I група 40 САД долари Истамбул и Анталиј а 

II група 36 САД долари I група 57 САД долари 

— а за место' II група 51 САД долар 

Бангкок Анкара 
I rpvna 59 САД долари I група h0 САД долари 

II група 53 САД долари П група 45 САД долари 

за Танзанија: - Измир, Адана и Бурса 
I група 56 САД долари I група 30 САД долари 

И група 50 САД долари И група - 27 САД долари 
— а за места: 
Занзибар за Уганда Занзибар за Уганда 

50 САД Занзибар 
75 САД долари I група 50 САД долари 

I група 75 САД долари I група 
45 САД I група 

68 САД долари II група 45 САД долари 
II група 68 САД долари II група 

Кампала 
Дар ес Салам -

Кампала 
86 САД u Дар ес Салам -

67 САД долари I група 86 САД долари 
I група 67 САД долари I група 

77 САД I група 
60 САД долари И група 77 САД долари 

И група 60 САД долари И група 

за Того: 
, Мбале (Mount Elgon 

за Того: Hotel), Каба л е (Weit 
I група 29 САД долар?! Horse Inn) и Форт Пор-

II група 26 САД долари тал 
60 САД II група 

I група 60 САД долари 
- а за места: 

I група 
САД 

Доме II група 54 САД долари 

1 група 47 САД долари за Обединети Арапски Е- N 

II група 42 САД долари мирати: 

Палим и Лама Кара 
I група 114 САД долари 

Палим и Лама Кара 
I група 

103 САД Палим и Лама Кара 
39 САД долари II група 103 САД долари 

I група 39 САД долари II група 

II група 35 САД долари за Уругвај: 

за Тринидад — Тобаго: I група 64 САД долари 

Тобаго И група 58 САД долари 
од 16 април до 14 де-

за Велика Британија: кември за Велика Британија: 
Ѕ група 97 САД долари I група 28 англиски ф^ 

И група 87 САД долари П група 25 англиски фз 
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н а за место: 
Лондон 

I група 
II група 

за Венецуела! 
I група 

II група 

- а за место: 
Каракас 

I група 
П група 

за Виетнам СР: 
I група 

И група 

за Заир: 
I група 

II група 

— а за места: 
Киншаса и Киквит 

I група 
II група 

Mbandaka, Likasi, Kis-
anagni, Goma, Mbuji-
-Mayi, Mwene-Ditu, Lu-
bumbashi i Matadi 

I група 
И група 

Букаву PI Кананго 
I група 

II група 

за Замбија: 
I група 

II група 

— а за места: 
Лусака, Китве, 
вингстон и Ндола 

Ли-

I група 
И група 

за сите други држави 
I група 

II група 

54 англиски фунти 
49 англиски фунти 

84 САД долари 
76 САД долари 

91 САД долар 
82 САД долари 

46 САД долари 
Ч САД долар 

40 САД долари 
36 САД долари 

118 САД долари 
106 САД долари 

9а САД долари 
88 САД долари 

72 САД долари 
65 САД долари 

41 САД долар 
37 САД долари 

61 САД долар 
55 САД долари 

40 САД долари 
36 САД долари 

2. По исклучок од одредбите на точка 1 од ова 
решение, дневниците што на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации им се приз-
наваат во материјални трошоци при службено па-
тување во странски земји што се наоѓаат во воена 
состоЈба се зголемуваат до 50% од износите од таа 
точка. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојуз-
ниот секретаријат ЗА надворешни работи, го V T R O -
дува, по одделни земји, износот на зголемувањето 
на дневниците според одредбите на став 1 од оваа 
точка. 

3. Ова решение се применува на службените 
патувања во странство што ќе започнат од деноѕ 
на неговото влегување во сила. 

4. Со денот на влегувањето во сила на ова 
решение престанува да важи Решението за најви-
соките износи на дневниците за службено патува-
ње во странство што на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации им се признаваат 
во материјални трошоци („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 37/77, 49/77 и 60/77). 

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

Е. п. бр. 185 
14 мај 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

274. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEXJE ZfJRCHEE ZEI-

TUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот Ziircher Zeitung" 
број 87 од 15 април 1981 година, што излегува на 
германски Јазик во Цирих, Швајцарија. 

Бр. 650-1-30/36 
8 мај 1981 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

275. 

Врз основа на член 1036 став 2 точка 7 од За-
конот за поморската и внатрешната пловидба 
(,Службен лист на СФРЈ", бр. 22/77), Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски пропишува v 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЈМАЛИОТ БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ НА ЕКИ-
ПАЖОТ ЗА БЕЗБЕДНА ПЛОВИДБА ШТО МО-
РААТ ДА ГО ИМААТ ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ 
НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Член 1 
Со свој правилник се пропишува најмалиот 

број на членови на екипажот за безбедна пловид-
ба што мораат да го имаат поморските бродови на 
твговската морнарица на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 
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Член 2 
Најмалиот број на членови на екипажот на по-

морски брод на трговската, морнарица на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија (во 
натамошниот текст: брод) го претставува екипажот 
што на бродот му осигурува безбедна пловидба во 
однос на категоријата на пловидбата, големината и 
намената на бродот, силата на погонската построј-
ка, степенот на ^втоматизацијата како и времето 
на траењето на пловидбата. 

Член 3 
Бродот мора да има заповедник. 

Член 4 
Брод што плови во долга пловидба и чија пло-

видба трае над 24 часа, а бродската стража се вр-
ши во три смени, мора да го има најмалку следниот 
број на членови на екипажот, и тоа: 

1) на палубата: брод до 20 000 БРТ - два офи-
цери на палуба, три кормилари и два поморци на 
палуба, а брод над '20 000 БРТ - два офицери на 
палуба, четири кормилари и два поморци на палу-
ба; 

2) во машината: три офицери на машина, два 
бродски подмачкувачи или два бродски моторист 
и еден поморец на машина овластен за работа на 
машина во зависност од силата на погонската пос-
тројка на бродот, а брод со бродски машински ком-
плекс над 5.000 kW - три офицери на машина, три 
бродски подмачкувачи, односно три бродски мото-
рното и два поморци на машина овластени за рабо-
та на машина зависно од силата на погонската по-
стројка на бродот; 

3) во кујната: еден бродски готвач. 
Патнички брод што плови во долга пловидба 

мора, покрај членовите на екипажот од став 1 на 
овој член мора да има и еден офицер на палуба. 

Брод наменет за превоз на товар во течна сос-
тојба што плови во долга пловидба мора, покрај 
членовите на екипажот од став 1 на овој член, да 
има и еден бродски подмачкувач, односно еден 
бродски моторист оспособен за послужувач на ци-
цалккте. 

Член 5 
Брод што плови во долга пловидба и што нема 

постојана служба во машинарницата и на централ-
ното место за управување (брод со ознака на авто-
матизацијата А1), односно што нема постојана служ-
ба во машинарницата, но има постојана служба на 
централното место за управување (брод со оз-
нака на автоматизацијата А2)( мора, покрај члено-
вите на екипажот од член 4 став 1 точ. 1 и 3 на 
овој правилник, да го има и најмалку следниот 
број на членови на екипажот на машина, и тоа: 

1) брод со ознака на автоматизацијата А1: три 
офицери на машина од кои еден ја надгледува ра-
ботата на електроуредите и еден квалификуван 
работник на металска или електрострука кој има 
најмалку две години пловидбен стаж; 

2) брод со ознака на автоматизацијата А2: три 
офицери на машина од кои еден ја надгледува ра-
ботата на електроуредите, еден квалификуван ра-
ботник на металска или електрострука кој има 
најмалку две години пловидбен стаж и два брод-
ски подмачкувач^ односно два бродски мотористи. 

Член 6 
Брод под 1.500 БРТ што плови во која и да би-

ло категорија на пловидба и што нема постојана 
служба во машинарницата и на централното место 
за управување (брод со ознака на автоматизација-
та А1) и што со оглед на својата конструкција и 
намена за превоз на специјални товари ги испол-

нува условите за безбедност, мора да го има нај-
малку следниот број на членови на екипажот, и тоа: 

1) на палубата: два офицери на палуба и три 
кормилари: 

2) во машината: два офицери на машина овлас-
тени за работа на машина зависно од силата на 
погонската постројка на бродот; 

3) во кујната: еден бродски готвач. 

Член 7 
Брод што плови во голема крајбрежна пловид-

ба и чија пловидба трае над 24 часа, а бродската 
стража се врши во три смени, мора да го има нај-
малку следниот број на членови на екипажот, и 
тоа: 

1) на палубата: брод до 500 БРТ - еден офи-
цер на палуба, два кормилари и еден поморец на 
палуба, а брод над 500 БРТ - еден офицер на па-
луба, три кормилари и два поморци на палуба; 

2) во машината: два офицери на машина ов-
ластени за работа на машина зависно од силата на 
погонската постројка на бродот и еден чистач на 
машина, а брод со бродски машински комплекс над 
400 kW — два офицери на машина овластени за 
работа на машина зависно од силата на погонската 
постојка на бродот и два бродски подмачкувач^, 
односно два бродски мотористи; 

3) во кујната: еден бродски готвач. 
Патнички брод што плови во голема крајбреж-

на пловидба мора, покрај членовите на екипажот 
од став 1 на овај член, да има и еден офицер на 
палуба. 

Член 8 
По исклучок од одредбите на член 4 став 1, чл. 

б и б и член 7 став 1 од овој правилник, брод што 
плови во долга пловидба или во голема крајбреж-
на пловидба, додека плови помеѓу две "Југословен-
ски луки и чија пловидба не трае подолго од 16 
часа, може да има само еден офицер на палуба, два 
кормилари и два поморци на палуба, а на маши-
ната — еден офицер на машина овластен за работа 
на машина зависно од силата на погонската пос-
тројка на бродот и два бродски подмачкувач^!, од-
носно два бродски мотористи. 

Член Ѕ 
Брод што плови во мала крајбрежна пловидба 

мора да го има најмалку следниот број на членови 
на екипажот и тоа: 

1) брод до 50 БРТ: еден морнар моторист или 
еден поморец на машина овластен за работа на 
машина зависно од силата на погонската постројка 
на бродот или еден поморец на палуба, ако запо-
ведникот на бродот има соодветно овластување за 
вршење на работи на машина: 

2) брод над 50 до 100 РТБ: еден кормилар и 
еден морнар моторист, односно еден бродски мото-
р о т , или еден поморец на машина овластен за ра-
бота на машина, зависно од силата на погонската 
постројка на боодот; 

3) брод над 100 до 200 БРТ: еден кормилар, еден 
поморец на палуба и еден поморец на машина ов-
ластен за работа на машина зависно од силата на 
погонската постројка на бродот; 

4) брод над 200 БРТ: два кормилари, еден по-
морец на палуба и два поморци на машина овлас-
тени за работа на машина зависно од силата на по-
гонската постројка на бродот. 

Патнички брод над 100 БРТ што плови во мала 
крајбрежна пловидба мора. покрај членовите на 
екипажот од став 1 на овој член, да има и: 
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1) на палубата: еден офицер на палуба, ако 
пловидбата трае од 8 до 16 часа, односно два офи-
цери на палуба, ако пловидбата трае над 16 часа; 

2) во машината: еден поморец на машина ов-
ластен за работа на машина зависно од силата на 
погонската постројка на бродот, ако пловидбата 
трае над 8 часа. 

Член 10 
Брод до 1.000 БРТ што врши траектен превоз 

кога плови по крајбрежното море на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, мора да 
но има најмалку следниот број на членови на еки-
пажот, и тоа' 

1) брод со далечинско управување, што врши 
траектен превоз: 

— без класичен кормиларски уред: еден кор-
милар и еден поморец на машина овластен за ра-
бота на машина зависно од силата на погонската 
постројка на бродот; . 

— со класичен кормиларски уред: еден корми-
лар, еден поморец на палуба и еден поморец на ма-
шина овластен за работа на машина, зависно од 
силата на погонската постројка на бродот; 

2) брод со рачен превртувач на машина, што 
врши траектен превоз: 

— со една машина: еден кормилар, еден помо-
рец на палуба и еден поморец на машина овластен 
за работа на машина зависно од силата на погон-
ската постројка на бродот; 

— со две физички одвоени машини: еден кор-
милар, еден поморец на палуба и два поморци на 
машина овластени за работа на машина зависно од 
силата на погонската постројка на бродот. 

Член 11 
Брод што врши меѓународни патувања мора. 

покрај членовите на екипажот, предвидени со овој 
правилник, да има и тоа: 

1) товарен брод од 300 до 1.600 БРТ: еден ра-
диотелефонист, односно еден радиотелеграфист, ако 
бродот употребува радиотелеграфски уред; 

2) товарен брод над 1.600 БРТ и патнички брод 
без оглед на големината: еден радпотелеграфист; 

3) патнички^ брод што превезува или е овлас-
тен да превезува повеќе од 250 патници, ако пату-
вањето помеѓу две лупи трае повеќе од 16 часа: 
два радиотелеграфисти. 

Брод што плови во крајбрежното море на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
мора, покрај другите членови на екипажот, пред-
видени со ОЕОЈ правилник, да има и тоа: 

Товарен брод над 300 БРТ: елен радиотетте-
фонист, односно еден радиотелеграфист, ако бро-
дот употребува радиотелефонски. односно радио-
телеграфоки уред. 

Член 12 
Брод што има електрична централа со вкупно 

вградена сила на генераторот повисока од 700 kVA 
наизменичка струја или 400 kW истонасочна струја 
мора да има еден квалификувач електричар. 

Член 13 
Како време на пловидба во смисла на одред-

бите од член 8 и член 9 став 2 на овој правилник, 
се смета и времето потребно за подготвување на 
бродот за пловидба, односно за патување како и 
времето на задржувањето на бродот во лудата што 
не трае подолго од 4 часа. 

Член 14 
Ако член на екипажот на брод што врши ме-

ѓународно патување, освен радиотелеграфх^стот и 
радиотелефонистот, кои мораат да се наоѓаат на 
бродот, го напушти бродот во странска лука, бро-
дот може да исплови од луката и без тој член на 
екипажот до наредната лука или на патување 
што не трае подолго од 30 дена, под услов долж-
ностите на членот на екипажот кој го напуштил 
бродот да ги преземе лицето овластено 'за вршење 
на работи од непосредно пониска функција. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за -бро-
јот на стручно оспособени членови на посада што 
мораат да го имаат бродови на југословенската тр-
говска морнарица („Службен лист на СФРЈ", бр. 
48/65 и 32/68). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1876/1 
9 април 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и ирски, 
Анте Зелиќ, с.р. 

276. 

Врз основа на член 1036 став 2 точка 6 од За-
конот за поморската и внатрешната пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/77), Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА, УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО 
ЗВАЊА И ЗА ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИ-
ТЕ НА ЕКИПАЖОТ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДО-
ВИ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат звањата1, 

условите за здобивање со звање и овластувањата 
на членовите на екипажот на поморските Про лови 
на трговската морнарица на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Член 2 
Со звањата пропишани со овој правилник чле-

новите на екипажот на поморските бродови на тр-
говската морнарица на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија (во натамошниот текст: 
погорните) се4 здобиваат, односно тие звања им се. 
признаваат под условите и на начинот пропишани 
со овој правилник. 

П. Звања на поморците 

Член 3 
Звања на покорните се: 

1) морнар моторист; 
2) крмар; 
3) бродоводител на ограничена пловидба; 
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4) бродоводител; 
5) поручник на трговска морнарица; 
6) капетан на долга пловидба; 
7) бродски подмачкувач; 
8) бродски моторист; 
9) бродски машиноводител; 

10) поморски машинист; 
11) поморски машинист I класа; 
12) поморски радиотелеграфист II класа; 
13) поморски радиотелеграфист I класа; 
14) поморски радиотелефонист со ограничено 

овластување; 
15) поморски радиотелефонист со општо ов-

ластување; 
16) бродски готвач. 

Член 4 
Лицата кои немаат пловидбен стаж потребен 

за здобиваше со звањето поручник на трговска 
морнарица, поморски машинист и поморски радио-
телеграфист IT класа се качуваат на брод во свој-
ство на приправници. 

Приправниците од став 1 на овој член мораат 
да имаат степен на стручна подготовка, и тоа: 

1) за звањето поручник на трговска морнарица 
— IV односно V1/1 степен на стручна подготовка 
(наутичка насока); 

2) за звањето поморски машинист — IV однос-
но VI/1 степен на стручна подготовка (бродома-
шниска насока); 

3) за звањето поморски радиотелеграфист II 
класа — IV степен на стручна подготовка (насока: 
електротехничар за телеграфски и телефонски у-
реди, електроничен механичар за телекомуникации, 
електроничен механичар за радиотелевизиска тех-
ника, електротехничар за слаба струја, електро-
инженер за слаба струја, инженер по телеграфија, 
односно IV/1 степен на стручна подготовка 
(радионасока, насока на поморски радиокомуника-
ции). 

III. Услови за здобивање со звања 

Член 5 
Со звањето морнар-моторист се здобива: 
1) поморец, односно член на екипаж на брод за 

внатрешна пловидба (во натамошниот текст: бро-
да не ц) кој во својство на морнар или чистач на, ма-
шини има најмалку една година пловидбен стаж, 
кој завршил II степен на стручна подготовка (на-
утичка насока) и положил стручен испит за звање-
то морнар-моторист; 

2) водител на чамец кој во тоа својство има 
најмалку три години пловидбено искуство во пло-
вење со чамец, кој завршил II степен на стручна 
подготовка (наутичка насока) и положил стручен 
испит за звањето морнар-моторист. 

Член 6 
Со звањето крмар се здобива: 
1) поморец кој во својство на морнар има нај-

малку две години пловиден стаж, од што најмалку 
шест месеци на работи на крмарење под надзор од 
офицер на стража, кој завршил II степен на струч-
на подготовка (наутинка насока) и положил стру-

чен испит за завањето крмар; 

2) поморец кој во звањето морнар-моторист има 
најмалку осумнаесет месеци пловидбен стаж, од 
што најмалку шест месеци на работи на крстарење 
под надзор од офицер на стража, кој завршил II 
степен на стручна подготовка (наутичка насока) и 
положил стручен испит за звањето крмар; 

3) бродарец кој во звањето морнар на бродовите 
за внатрешна пловидба' има најмалку две години 
пловидбен стаж, од што најмалку шест месеци на 
работи на крмарење на поморски бродови под над-
зор од офицер на стража, кој завршил II степен 
на стрз'чна подготовка (наутичка насока) и поло-
жил стрз^чен испит за звањето крмар. 

Член 7 
Со звањето бродоводител на ограничена пло-

видба се здобива: 
1) поморец кој во звањето крмар има најмалку 

една година пловидбен стаж, кој завршил III сте-
пен на стручна подготовка (наутичка насока) и по-
ложил стручен испит за звањето бродоводител на 
ограничена пловидба; 

2) поморец кој во звањето морнар-моторист има 
најмалку две години плозидбен стаж, кој завршил 
III степен на стручна подготовка (наутичка насока) 
и положил стручен испит за звањето бродоводител 
на ограничена пловидба. 

Член 8 
Со звањето бродоводител се здобива: 
1) поморец кој во звањето бродоводител на ог-

раничена пловидба има најмалку две години пло-
ви дбен стаж, кој завршил III степен на стручна 
подготовка (наутичка насока) и положил стручен 
испит за звањето бродоводител; 

2) поморец кој во звањето крмар има најмалку 
три години пловидбен стаж, кој завршил III степен 
на стручна подготовка (наутичка насока) и поло-
жил стручен испит за звањето бродоводител; 

3) поморец кој во Југословенската воена мор-
нарица завршил бродарска школа за помлади офи-
цери или морнарско средно техничко училиште, 
кој игла бродарска специјалност и најмалку две го-
дини пловидбен стаж и кој положил стручен испит 
за звањето бродоводител. 

Член 9 
Со звањето поручник на трговска морнарица се 

здобива: 
1) лице кое во својство на приправник за зва-

њето поручник на трговска морнарица има најмал-
една година пловидбен стаж, од што најмал-
ку шест месеци на бродови на долга или голема 
крајбрежна пловидба, кој завршил V степен на 
стручна подготовка (наутичка насока), односно VI/1 
степен на стручна подготовка (наутич-ка насока) и 
положил стручен испит за звањето поручник на 
трговска морнарица; 

2) поморец кој во звањето бродоводител има 
најмалку две години пловидбвн стаж во својство 
офицер на стража, од што најмалку една година 
на бродови над 300 КРТ, кој завршил V степен на 
стручна подготовка (наутичка насока) и положил 
стручен испит за звањето поручник на трговска 
морнарица; 

3) поручник на внатрешна пловидба кој во свој-
ство на приправник за звањето поручник на тр-
говска морнарица има најмалку девет месеци пло-
видбен стаж, од што најмалку шест месеци на бро-
дови на долга или голема крајбрежна пловидба, и 
кој положил стручен испит за звањето поручник на 
трговска морнарица, 
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4) капетан на внатрешна пловидба кој во свој-
ство на приправник за звањето поручник на трго-
вска морнарица има најмалку шест месеци л л свад-
бен стаж, од што најмалку три месеца на бродови 
на долга или голема крајбрежна пловидба, и кој 
положил стручен испит за звањето поручник на 
трговска морнарица. 

Член 10 
Со звањето капетан на долга пловидба се здо-

бива: ^ 
1) поручник на трговска морнарица кој во свој-

ство на офицер на палуба има најмалку две годи-
ни пловидбен стаж, од што најмалку една година 
на бродови на долга пловидба, кој завршил VI/2 
стелен на стручна подготовка (наутичка насока) и 
положил стручен испит за звањето капетан на дол-
га пловидба; 

2) поморец кој во Југословенската воена мор-
нарица завршил военопоморска академија или ви-
ша военопоморска академија, кој има три години 
пловидбен стаж, од што најмалку две години во 
вршење на самостојна стража во сите услови на 
бродовите на Југословенската воена морнарица, и 
кој положил стручен испит за звањето капетан на 
долга пловидба. 

Член 11 
Со звањето бродски подмачкувач се здобива 

лице кое во својство на чистач на машини има нај-
малку две години пловидбен стаж, кое завршило 
II степен на стручна подготовка (машинска насока) 
и положило стручен испит за звањето бродски под-
мачкувач. 

Член 12 
Со звањето бродски моторист се здобива: 
1) поморец кој во звањето бродски подмачку-

вач има најмалку една година пловидбен стаж, кој 
завршил II степен на стручна подготовка (машин-
ска насока) и положил стручен испит за звањето 
бродски моторист; 

2) поморец кој во звањето морнар-моториет има 
најмалку две години пловидбен стаж на работи во 
бродски машински комплекс со сила поголема од 
100 kW, кој завршил II степен на стручна подготов-
ка (машинска насока) и положил стручен испит за 
звањето бродски моторист; 

3) поморец кој во Југословенската воена мор-
нарица завршил освен машински курс, односно 
курс за моторист во траење од најмалку шест ме-
сеци, кој има најмалку една година пловидбен стаж 
на работи во бродски машински комплекс на бро-
довите на Југословенската воена морнарица и кој 
положил стручен испит за звањето бродски мо-
торот. 

Член 13 
Со звањето бродски машиноводител се здобива: 
1) поморец кој во звањето бродски моторист 

има најмалку две години пловидбен стаж, од што 
најмалку една година во бродски машински ком-
плекс со сила поголема од 220 kW, кој завршил III 
степен на стручна подготовка (машинска насока) и 
положил стручен испит за звањето бродски маши-
новодител; 

2) поморец кој во звањето бродски подмачкувач 
има најмалку три години пловидбен стаж, од што 
најмалку една година во бродски машински ком-
плекс со сила поголема од 220 kW, кој завршил III 
степен на стручна подготовка (машинска насока) и 
положил стручен испит за звањето бродски маши-
нзоводител; 

3) лице кое во својство на механичар има нај-
малку три години пловидбен стаж, од што најмал-
ку една година во бродски машински комплекс со 
сила поголема од 220 kW, кој завршил III степен 
на стручна подготовка (машинска насока) и поло-
жил стручен испит за звањето бродски машиново-
дител; 

4) поморец кој во Југословенската воена мор-
нарица завршил едногодишен курс за машинска 
насока, кој има најмалку четири години пловидбен 
стаж на бродовите на Југословенската воена мор-
нарица на работи во бродски машински компелекс, 
со сила поголема од 370 kW, и кој положил стручен 
испит за звањето бродски машиноводител. 

Член 14 
Со звањето поморски машинист се здобива: 
1) лице кое во својство на приправник за зва-

њето поморски машинист, има најмалку една годи-
на пловидбен стаж во бродски машински комплекс 
со сила поголема од 370 kW. кое завршило V. сте-
пен на стручна подготовка (машинска насока) од-
носно VI/1 степен на стручна подготовка (машин-
ска насока) и положило стручен испит за звањето 
поморски машинист; 

2) поморец кој во звањето бродски машиново-
дител има најмалку две години пловидбен стаж во 
својството офицер на стража, од што најмалку ед-
на година во бродски машински комплекс, со сила 
поголема од 370 kW, кој завршил V степен на струч-
на подготовка (машинска насока) и положил струч-
ен испит за звањето поморски машинист; 

3) поморец кој во Југословенската воена мор-
нарица завршил поморско"машинска школа, има 
најмалку една година пловидбен стаж во бродски 
машински комплекс, со сила поголема од 370 kW, 
на бродовите на Југословенската воена морнарица 
и кој положил стручен испит за звањето поморски 
машинист. 

Член 15 
Со звањето поморски машинист I класа се здо-

бива: 
1) поморски машинист кој во својството на 

офицер на машина има најмалку две години пло-
видбен стаж, од што најмалку една година во брод-
ски машински комплекс со сила поголема од 
1.470 kW. кој завршил VI/2 степен на стручна под-
готовка (машинска насока) и положил стручен ис-
пит за звањето поморски машинист I класа; 

2) поморец кој во Југословенската воена мор-
нарица завршил морнаричко-техничка академија 
или виша военопоморска академија (техничка на-
сока), кој има најмалку една година пловидбен 
стаж во бродски машински комплекс, со сила по-
голема од 1.470 KW, и кој положил стручен испит 
за звањето поморски машинист I класа. 

Член 16 
Со звањето поморски радиотелеграфист II кла-

са се здобива: 
1) лице кое во својство на приправник за зва-

њето поморски радиотелеграфист II класа има нај-
малку една година пловидбен стаж на работи на 
бродска радиостаница, кое завршило V, односно 
VI/1 степен на стручна подготовка (насока: елехт-
ротехничар за телеграфско-телефонски уреди, 
електроничен механичар за телекомуникации, 
електротехничко! механичар за радиотелевизиска 
техника, електротехничар за слаба струја, електро 
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инженер за слаба струја, инженер за телеграфија) 
и кое положило стручен испит за звањето помор-
ски радиотелеграфиСт II класа; 

2) поморец кој во Југословенската воена морна-
рица завршил морнар инка радиотелеграфска шко-
ла за помлади офицери во траење од три години, 
кој има најмалку две години работа на работи на 
радиотелеграфијата, од што најмалку една година 
на работи во бродска радиостаница, и кој положил 
стручен испит за звањето поморски радиотелегра-
фист II класа; 

3) поморец кој во Југословенската народна ар-
мија завршил воена школа за врски (радиотелег-
рафски отсек) во траење од најмалку три години, 
положил испит за радиотелеграфист II класа во 
Југословенската народна армија и во тоа звање 
работел најмалку една ' година на работи на радио-
телеграфи јата, кој има најмалку една година пло-
видбен стаж во својство на приправник за звањето 
поморски радиотелеграфист II класа на бродска 
радиостаница и кој положил стручен испит за зва-
њето поморски радиотелеграфист II класа. 

Член 17 
Со звањето поморски радиотелеграфист I кла-

са се здобива поморски радиотелеграфист II класа 
кој во својство на офицер за врски има нат малку 
две години пловидбен стаж, кој завршил VI/2 сте-
пен на стручна подготовка (радионасока или насо-
ка на поморски радиокомуникации) и кој положил 
стручен испит за звањето поморски радиотелегра-
фист I класа. 

Член 18 

Со звањето поморски радиотелефонист со огра-
ничено овластување, односно со звањето поморски 
радиотелефонист со општо овластување се здобива 
поморец кој има едно од звањата од овој правил-
ник, односно лице кое завршило П степен на стручна 
подготовка и кое положило стручен испит за зва-
њето поморски радиотелефонист со ограничено ов-
ластување, односно за звањето поморски радиоте-
лефонист со општо овластување. 

,Член 19 
Со звањето бродски готвач се здобива лице кое 

завршило III степен на стручна подготовка, кое 
има најмалку шест месеци пловидбен стаж на ра-
бота во бродска кујна и кое положил стручен ис-
пит за звањето бродски готвач. 

IV. Пловидбен стаж 

Член 20 
Пловидбен стаж, во смисла на овој правилник, 

е времето поминато на брод во определено својство, 
односно во вршење на работи на определено звање. 

Член 21 
Како пловидбен стаж се признава и времето 

поминато на брод додека бродот се наоѓал на поп-
равка. 

Како пловидбен стаж не се признава времето 
поминато на брод додека бродот се наоѓал во рас-
према. 

Времето од став 1 на овој член му се признава: 
на приправник за звањето поручник на трговска 
морнарица најмногу еден месец, а на приправ-
ник за звањето поморски машинист најмногу чети-
ри месеца. 

За звањето крмар, како пловидбен стаж се при-
знава времето поминаш во својство на морнар на 

поморски технички пловен објект, но најмногу шест 
месеци, 

На поморец во звањето радиотелеграфист II 
класа му се признава во пловидбен стаж за здоби-
вање со звањето поморски радиотелеграфист I кла-
са времето поминато на практична работа во крај-
брежна радиостаница, но најмногу шест месеци. 

Член 22 
Како пловидбен стаж за стекнување и призна-

вање на звања во трговската морнарица на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија може 
да се признае и пловидбен стаж оставрен на бродо-
ви под стоанско знаме. 

Пловидбениот стаж од став 1 на овој член се 
признава врз основа на уверение на странски по-
морско -управни органи и со докази дека е извр-
шен во соодветни или слични услови како на бро-
довите на трговската морнарица на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Ако пловидбениот стаж од став 1 на овој член 
не одговара на пловидбениот стаж на бродовите на 
трговската морнарица на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, мора да се дополни 
на бродовите на трговската морнарица на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Член 23 
Во пловидбен стаж поминат на бродовите на 

Југословенската воена морнарица во самостојно 
вршење на должноста офицер на палубна стража 
во сите услови се признава само времето што е по-
минато во вршење на должноста командант и на-
чалник на штаб на плевна единица на бпод во оп-
рема и на командант на брод во опрема. На други-
те бродски офицери им се признава во овој пловид-
бен стаж времето поминато на брод во опрема од 
денот на добивањето на оцената за оспособеност за 
вршење на самостојна палубна стража во сите ус-
лови. 

Член 24 
Пловидбениот стаж определен како услов за 

здобивање или признавање на звање при преми-
нувањето од Југословенската воена морнарица во 
трговската морнарица на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, кој не е извршен во 
целост на бродовите на Југословенската воена мор-
нарица, може да се замени со дополнително здоби-
ен пловидбен стаж ос-тварен во определено својство, 
односно со вршење на соодветни работи на своето 
звање на бродовите на трговската морнарица на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

V. Признавање иа звања 

Член 25 
Звањето крмар му се признава на поморец кој 

во Југословенската воена морнарица завршил по-
морско-бродарско училиште или морнаричко сред-
но-техничко училиште со бродарска специјалност и 
има најмалку две години пловидбен стаж на бро-
довите на Југословенската воена морнарица. 

Член 26 
Звањето бродоводител на ограничена пловидба 

му се признава на поморец кој во Југословенската 
воена морнарица завршил поморско-бродарско учи-
ла и има најмалку три години пловидбен стаж на 
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бродовите на Југословенската воена морнарица, од 
што најмалку една година во својство на заповед-
шик или помошник-заповедник на брод. 

Член 27 
Звањето поручник на трговска морнарица му 

се признава на поморец кој во Југословенската во-
ена морнарица завршил воеиопоморско училиште, 
военопоморска академија, односно виша военопо-
морска академија, односно командно-штабиа акаде-
мија и има најмалку две години пловидбен стаж, 
односно кој во Југословенската воена морнарица 
завршил поморска офицерска школа и има најмал-
ку четири години пловидбен стаж, од што најмалку 
три години во вршење на должноста офицер на са-
мостојна стража во сите услови на бродовите на 

^ Југословенската воена морнарица и кој положил 
дополнителен стручен испит. 

Дополнителниот стручен испит од став 1 ,на овој 
член се полага од предметите раководење со брод 
и товар и од англиски јазик. 

Член 28 
Звањето капетан на долга пловидба му се приз-

нава на поморец кој во Југословенската воена мор-
нарица завршил военопоморско училиште, еоено-
поморска академија, односно виша воена поморска 
академија, односно командно-штабна академија и 

а има најмалку пет години пловидбен стаж, од што 
најмалку четири години во вршење на должноста 
офицер на самостојна стража во сите услови на 
бродовите на Југословенската воена морнарица и 
кој положил дополнителен стручен испит. 

Дополнителниот стручен испит од став 1 на овој 
член се полага од предметите ракување со брод 
и товар и од англиски јазик. 

Член 29 
Звањето бродски. подмачкувач му се признава 

на лице кое завршило II степен стручна подготовка 
(машинска, односно сообраќајна насока). 

Член 30 f 

Звањето бродски моторист му се признава на 
квалификуван работник од металска струка кој во 
Југословенската воена морнарица завршил основен 
машински курс, односно основен курс по моторие-
тика и има најмалку една година пловидбен стаж 
во бродски машински комплекс. 

Член 31 
Звањето бродски машиноводител му се приз-

нава: 
1) на машиноводител на внатреЕина пловидба; 
2) на поморец кој завршил едногодишен курс 

од машинска насока во Југословенската воена мор-
нарица и има најмалку шест години пловидбен 
стаж на бродовите на Југословенската воена мор-
нарица на работи во бродски машински комплекс, 
со сила поголема од 736 kW. 

Член 32 
Звањето поморски машинист му се признава: 
1) на машинист на внатрешна пловидба; 
2) на поморец кој во Југословенската воена 

морнарица завршил школа за помлади офицери на 
воената морнарица (моторна, машинска или бродо-
машинска специјалност) во траење од три и пове-
ќе години и има најмалку четири години пловид-

бен стаж на бродовите на Југословенската вееш! 
морнарица на работи во бродскиот машински ком-
плекс, со сила поголема од 736 kW, односно кој има 
најмалку четири години пловидбен стаж' на бро-
довите на Југословенската воена морнарица на са-
мостојна должност управител на машински ком-
плекс со сила од 370 kW до 736 kW; 

3) на поморец кој во Југословенската воена мор-
нарица завршил поморска машинска школа за офи-
цери и има најмалку три години пловидбен стаж 
на бродовите на Југословенската воена морнарица 
на работи во бродски машински комплекс, со сила 
поголема од 73р kW. 

Член 33 
Звањето поморски машинист I класа му се при-

знава : 
1) на машинист на внатрешната пловидба I 

класа; 
2) на поморец кој во Југословенската воена 

морнарица завршил военопоморско училиште, пош-
ла, академија, (моторна, машинска, бродомашпнска 
специјалност) во траење од три или повеќе години 
или виша военопоморска академија, односно ко-
маидно-штаена академија на воената морнарица 
(технички отсек) и има најмалку две години пло-
ви дбен стаж на бродовите на Југословенската вое-
на морнарица на работи во бродски машински 
комплекс, со сила поголема од 1470 kW. 

VI. Овла-стувања 

Член 34 
Поморец може на бродот да врши работи од оп-

ределено звање за кои добил овластување. 

Член 35 
Овластувањето содржи: натпис „Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија", со втис-
нат државен грб на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и назиЕ: „овластување"; по-
даток за "органот што го издал овластувањето; пре-
зиме и име на погореиот кому му се издава овлас-
тувањето со следните податоци: датум, место и ре-
публика на раѓањето, државјанство и звање; пода-
ток за прописот за издавање на овластувањето; 
работи за кои се овластува поморецот; датум и мес-
то на издавањето на овластувањето и потпис на 
лицето овластено за издавање на овластувањето. 

Овластувањето за поморски радиотелеграфист 
II класа, поморски радиотелеграфист I класа, по-
морски радиотелефонист со ограничено овластува-
ње и поморски радиотелефонист со општо овлас-
тување содржи и фотографија на носителот на ов-
ластувањето. 

Овластувањето се составува на јазикот и пис-
мото на народот на Југославија и на јазиците на 
народностите на Југославија кои се во службена 
употреба во републиката, односно автономната по-
краина на чијашто територија е седиштето на ор-
ганот што го издава овластувањето, како и на ан-
глиски јазик. 

Член 36 
Овластувањето му се издава на поморец пос-

тар од 18 години ако телесно и душевно е спосо-
бен да ја врши работата на бродот и ако ги испол-
нува условите пропишани во поглед на острината 
на видот и слухот, како и на сетилото за мирис за 
поморциге на работи во машински комплекс. 

Сите поморци мораат да ги познаваат вепиги-
ните пливање и веслање, како и можноста за спа-
сување и опстанување на море. 



Петок, 22 мај 1981 / СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 29 - Страна' 75! 

Овластувањето за вршење на работи од опре-
делено звање ќе му се одземе на поморец ако 
установи дека не ги исполнува условите од став 
1 на овој член. 

Одземањето на овластувањето во случаите од 
став 3 на овој член може да биде привремено или 
трајно. 

Член 37 
Поморецот кому му е издадено овластување за 

вршење на работи од определено звање може да 
врши, и тоа: 

. 1) морнар-моторист — работи на заповедник 
на брод до 25 BRT; работи на управување со брод-
ски мотори со сила до 75 kW; 

2) крмар — работи на крмарење со брод под 
надзор на офицер на стража; работи на заповед-
ник на брод до 50 BRТ во границите на крајбреж-
ното море на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија ако има најмалку една година 
пловидбен стаж во тоа звање во границите на ма-
ла крајбрежна пловидба, со одобрение на органот 
кој е надлежен за работи на безбедноста на пло-
видбата во републиката, односно автономната по-
краина, и вон од границите на крајбрежното море 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, покрај брегот; 

3) бродоводител на ограничена пловидба — ра-
боти на заповедник на брод до 100 BRT во грани-
ците на малата крајбрежна пловидба; 

4) бродоводител — а) работи на офицер на па-
луба на патнички бродови до 500 BRT; б) работи 
на офицер на палуба на други поморски бродови, 
без оглед на тонажата во границите на мала крај-
брежна пловидба; в) работи на офицер на палуба 
на бродови до .400 BRT во' границите на голема 
крајбрежна пловидба, ако има пет година пловид-
бен стаж во звањето бродоводител; г) работи на 
втор офицер на палуба на бродови до 800 BRT зо 
границите на голема крајбрежна пловидба, ако има 
десет години пловидбен стаж во звањето бродо-
водител; д) работи на заповедник на патнички 
брод до 200 BRT, на товарен брод до 400 BRT, 
на влекач со погонска сила на бродската машина 
до 740 KW. ОДНОСНО на поморски технички пловен 
обЈект, без оглед на тонажата во границите на 
мала крајбрежна пловидба; ѓ) работи на запо-
ведник на брод кој врши траектни превози 
до 500 BRT додека бродот одржува редовна 
линија (врши пловидба) на релација не под-
олга од 10 морски милји и на товарен брод 
до 1000 BRT додека бродот плови во границите на 
крајбрежното море на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, ако има осум години 
пловедбен стаж во звањето бродоводител. од што 
најмалку три години во својство на заповедник на 
брод; 

5) поручник на трговска морнарица — а) рабо-
ти на трет офицер на палуба, а по една година пло-
видбен стаж работи на втор офицер на палуба на 
сите бродови, без оглед на тонажа^а и гпаничпте на 
пловидбата односно работи на прв офицер на па-
луба на рибарски бродови кои вршат риболов во 
долга пловидба: б) работи на прв офицер на палу-
ба на товарни бродови на голема крајбрежна пло-
видба и на патнички бродови на мала крајбрежна 
пловидба, ако има најмалку две години пловидбен 
стаж во својство на трет или втор офицер на па-
луба: в) работи на прв офицер на палуба на бро-
дови на долга пловидба ако има најмалку две го-
дини пловидбен стаж на работи на втор офицер на 
палуба на бродови на долга пловидба: г) работи на 
заповедник на патнички брод до 500 BRT. на това-
рен брод до 1000 BRT, односно на поморски техни-

чки пловен објект во границите на мала крајбреж-
на пловидба; г) работи на заповедник на рибарски 
брод во границите на голема крајбрежна пловид-
ба; ѓ) работи на заповедник на патнички брод до 
2000 BRT во голема крајбрежна пловидба, односно 
на товарен брод до 4000 BRT во голема крајбреж-
на пловидба, ако има најмалку две години пло-
видбен стаж на работи на прв офицер на палуба 
во голема хрјабрежна пловидба, односно на дол-
га пловидба или заповедник на патнички брод до 
500 BRT. односно на товарен брод до 1000 BRTj 
е) работи на заповедник на рибарски брод кој вр-
ши риболов во долга пловидба, ако има најмалку 
четири години пловидбен стаж, од што две годи-
ни пловидбен стаж на работи на прв офицер на 
палуба во долга пловидба; 

6) капетан на долга пловидба — работи на за-
поведник на брод од сите видови и категории; 

7) бродски подмачкувач — работи на подмач-
кување и послужување на бродски машини под 
надзор на офицер на машина; работи на управу-
вање со парна машина, со сила до 150 kW, со ба-
гер или кран, ако има најмалку една година пло-
видбен стаж во тоа звање, односно во својство на 
помошник багерист или кранист; 

8) бродски моторист — работи на офицер на 
машина на бродови со бродски машински ком-
плекс, со сила до 450 kW; работи на управување со 
бродски машински комплекс, со сила до 220 kWj 

9) бродски машиноводител — работи на офи-
цер на машина на бродови со бродски машински 
комплекс, со сила до 1100 kW; работи на управу-
вање со бродски машински комплекс, со ила до 
450 kW; работи на управување со бродски машин-
ски комплекс., со сила до 750 kW, ако има пет години 
пловидбен стаж во звањето бродски машиново-
дител; 

10) поморски машинист — а) работи на трет 
офицер на машина, а по една година пловидбен 
стаж работи на втор офицер на машина на. сите 
бродови, без оглед на силата на бродскиот машин-
ски комплекс; б) работи на прв офицер на маши-
на, без оглед на силата на бродскиот машински 
комплекс ако има најмалку две години пловидбен 
стаж во својство на втор офицер ча машина; в) 
работи на управување со бродски машински ком-
плекс со сила до 1100 kW, ако има најмалку две 
години пловидбен стаж во својство на офицер на 
машина; г) работи на управување со бродски ма-
шински комплекс со сила до 3700 kW, ако има 
најмалку петнаесет години пловидбен стаж во 
својство на офицер на машина; 

11) поморски машинист I класа — работи на 
управување со машински комплекс, без оглед на 
неговата сила; 

12) поморски радиотелеграфист II класа - ра-
боти на радиотелеграфист и работи на управува-
ње со бродска радиостаница од III или II кате-
горија; 

13) поморски радиотелеграфист I класа — ра-
боти на радиотелеграфист на крајбрежна, однос-
но на бродска радиостаница и работи на управу-
вање со бродски радиостаници од сите категории; 

14) поморски радиотелефонист со ограничено 
овластување — работи на радиотелефонист на 
крајбрежна, односно бродска радиотелефонска ста-
ница во внатрешниот радиосообраќај; 

15) поморски радиотелефонист со општо овла-
стување — работи на радиотелефонист на секоја 
крајбрежна, односно бродска радиотелефонска 
станица; 
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16) бродски готвач — работи на подготвување 
И готвење на храна за екипажот и патниците. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 38 
Поморци кои се здобиле со звањето капетан на 

крајбрежна пловидба, крмар за рибарски брод, 
бродоводител за рибарски брод и мото р ист за ри-
барски брод го задржуваат тоа звање и овласту-
вање за вршење на работите на тоа звање. 

Член 39 
На поморци кој се здобиле со звањето помор-

ски радиофонист, односно кои се здобиле со овла-
стување за вршење на работи на радиофонијата, 
ќе им се издадат нови овластувања, и тоа: 

1) на поморци во звањето бродоводител, капе-
тан на крајбрежна, пловидба, поручник на тргов-
ска морнарица, капетан на долга пловидба, маши-
новодител. поморски машинист и поморски маши-
нист I класа - овластување за вршење на работи' 
на поморски радиотелефонист со општо овла-
стување; 

2) на други поморци — овластување за врше-
ње на работи на поморски радиотелефонист со ог-
раничено овластување. 

Овластувањето за вршење работи на поморски 
радиотелефонист со општо овластување ќе им се 
издаде и на поморците од точка 2 став 1 на овој 

ако положат испит од англиски јазик. 

Член 40 
На поморците кои врз основа на овој правил-

ник им се изменети овластувањата, ќе им се из-
даде ново овластување. 

Член 41 
На поморец кој за вршење на определени ра-

боти во трговската морнарица на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија стручно се ос-
пособил во странство може да му се признае опре-
делено звање од член 3 на овој правилник ако 
степенот на стручното образование и должината 
на пловидбениот стаж што го има одговара на од-
редбите на овој правилник за здобивање и приз-
навање на звањето. 

На поморецот од став 1 на овој член мора да 
му се определи полагање на дополнителен стручен 
испит,, односно извршување на дополнителен пло-
видбен стаж ,ако се утврди дека постои разлика во 
степенот на стручното образование, односно во 
должината на пловидбениот стаж што поморецот 
го има и степенот на стручното образование, од-
носно во должината на пловидбениот стаж пропи-
шан со одредбите на овој правилник за здобивање 
и признавање на звање. 

Член 42 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1877/1 
9 април 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, с. р. 

277. 

Врз основа на член 15 во врска со член 7 од 
Законот за, статистичките истражувања од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ4^ бр. 
39/77), директорот на Сојузниот завод за статисти-
ка донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНА СТАНДАРДНА КЛАСИФИКА-

ЦИЈА НА ЗАНИМАЊАТА 

1. Се пропишува Единствена стандардна кла-
сификација на занимањата заради примена во ста-
тистичките истражувања од страна на органите и 
организациите надлежни за вршење на статистич-
ки истражувања. 

2. Единствената стандардна класификација на 
занимањата е отпечатена кон ова решение и прет-
ставува негов составен дел. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за Единстве-
на стандардна класификација на занимањата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 28'72 и 36/77). 

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

Бр. 710-1414/2 
7 април 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
статистика, 

Франта Комел, с. р. 

ЕДИНСТВЕНА СТАНДАРДНА КЛАСИФИ-
КАЦИЈА НА ЗАНИМАЊАТА 

I. ГРУПИ ЗАНИМАЊА 

СЕЛСКОСТОПАНСТВЕНИЦИ И СРОДНИ 
РАБОТНИЦИ 
(групата ги опфаќа видовите занимања 01 
до 03) " 1 
РУДАРИ, ИНДУСТРИСКИ И СРОДНИ РА-
БОТНИЦИ 
(тулата ги опфаќа видовите занимања 04 
до 35) . П 
РАБОТНИЦИ ВО ТРГОВИЈАТА 
(групата го опфаќа водот занимање 36) III 
РАБОТНИЦИ ВО УСЛУГИ 
(групата ги опфаќа видовите занимања 37 
до 40) IV 
ПЕРСОНАЛ ПО ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
(групата ги опфаќа видовите занимања 41, 42) V 
УПРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И СРОД-
НИ РАБОТНИЦИ ^ 
(групата ги опфаќа видовите занимања 43 
до 45) VI 
РАКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ 
(групата ги опфаќа видовите занимања 46 
до 48) VII 
СТРУЧЊАЦИ И УМЕТНИЦИ 
(групата ги опфаќа видовите занимања 49 
до 56) VIII 
ДРУГИ ЗАНИМАЊА 
(групата ги о-пфаќа видовите занимања 57, 58) IX 
РАБОТНИЦИ БЕЗ ЗАНИМАЊЕ 
(групата го опфаќа видот на занимање 99) X 

II. в и д о в и ЗАНИМАЊА 

01 СЕЛСКОСТОПАНСТВРНИЦИ 
02 РИБАРИ И ЛОВЦИ 
03 ШУМСКИ РАБОТНИЦИ 
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04 РУДАРИ 
05 ПРОИЗВЕДУВАНИ И ОБРАБОТУВАНИ НА 

МЕТАЛИ 
06 ОБЛИКУВАНИ' И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА МЕ-

ТАЛИ 
07 МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРИ, 

МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ 
08 ИНСТ А Л А ТЕРИ И РАБОТНИЦИ НА МЕТАЛ-

НИ КОНСТРУКЦИИ 
09 ЈУВЕЛИРИ, ЗЛАТАРИ И БИЖУТЕРИ 
10 ЕЛЕКТРИЧАРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАРИ, Е-

ЛЕКТРОНИЧАРИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРИ 
11 КЕРАМИЧАРИ И СТАКЛАРИ 
12 ХЕМИСКИ И СРОДНИ РАБОТНИЦИ 
13 ОБРАБОТУВАЧИ НА ДРВО 
14 ОБЛИКУВАЧИ НА ДРВО 
15 ПРОИЗВЕДУВАЧ!! НА ТЕКСТИЛ 
16 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ 
17 ОБРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО 
18 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО 
19 ЧЕВЛАРИ 
20 ГУМАРИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ПЛАСТИЧ-

НИ МАСИ 
21 ОБРАБОТУВАЧИ НА КАМЕН 
22 ГРАДЕЖНИ РАБОТНИЦИ 
23 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ЦЕМЕНТ И СРОДНИ 
24 БОЈ АЏИИ 
25 ПРОИЗВЕДУВАНИ НА ХАРТИЈА 
26 ПЕЧАТАРИ И КНИГОПОДВРЗУВАЧИ 
27 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ХАРТИЈА И ИЗРАБО-

ТУВАЧИ НА ФОТО-ФОЛИИ 
28 ОБРАБОТУВАНИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА 

ТУТУН 
29 ПРОИЗВЕДУВАНИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРО-

ИЗВОДИ 
30 ПРОИЗВЕДУВАНИ НА ПИЈАЧКИ 
31 ДРУГИ ИНДУСТРИСКИ И ЗАНАЕТЧИСКИ 

РАБОТНИЦИ 
32 РАКУВАЧИ СО СТАБИЛНИ МАШИНИ И 

УРЕДИ 
33 РАКУВАЧ!! СО ГРАДЕЖНИ И СРОДНИ МА-

ШИНИ 
34 РАКУВАЧИ СО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 
35 РАНУВАНИ-СО ДИГАЛКИ, НОСАЧИ И СКЛА-

ДНИОН РАБОТНИЦИ 
36 ТРГОВСКИ ПЕРСОНАЛ 
37 УГОСТИТЕЛИ 
38 РАБОТНИЦИ ЗА НЕГА НА ЛИЦЕТО И ТЕ-

ЛОТО 
39 РАБОТНИЦИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕК-

ТИ И ЧИСТОТА 
40 ДРУГИ УСЛУЖНИ РАБОТНИЦИ 
41 ПЕРСОНАЛ ПО ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
42 ВОИНИ ЛИЦА 
43 РАБОТНИЦИ НА УПРАВНИ, АДМИНИСТРА-

ТИВНИ И С Р О Д Н И Р А Б О Т И 

4 4 Р А Б О Т Н И Ц И Н А СМЕТКОВОДСТВЕНИ Б Л А -
Г А Ј Н И Ч К И И С Р О Д Н И РАБОТИ 

45 РАБОТНИЦИ НА МАНИПУЛАТИВНИ РАБО-
ТИ НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ 

46 ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЈА НА ОПШТЕСТВЕ-
НО - ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ И ФУНКЦИО-
НЕРИ НА ИЗВРШНИ ОРГАНИ И ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ 

47 РАКОВОДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА РА-
БОТЕЊЕТО ВО ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД И ВО ДРУГИ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

48 РАКОВОДИТЕЛИ НА КОМОРИ, НА ОПШТИ 
ЗДРУЖЕНИЈА, НА САМОУПРАВНИ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ, НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ 

49 СТРУЧЊАЦИ ХЕМИЧАРИ, ФИЗИЧАРИ И 
СРОДНИ 

50 СТРУЧЊАЦИ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛО-
ГИЈА 

51 СТРУЧЊАЦИ ПО' СООБРАКАЈ 
52 СТРУЧЊАЦИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 
53 СТРУЧЊАЦИ ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И 

ДРУГ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ 
54 ДРУГИ СТРУЧЊАЦИ 
55 НАСТАВЕН ПЕРСОНАЛ 
56 УМЕТНИЦИ И УМЕТНИЧКИ СОРАБОТНИЦИ 
57 РАБОТНИЦИ ВО ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКАТА 

КУЛТУРА 
58 ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЕРСКИ РАБОТНИЦИ 
99 РАБОТНИЦИ БЕЗ ЗАНИМАЊЕ 

III. ПОДВИДОВИ ЗАНИМАЊА 

01 СЕЛСКОСТОПАНСТВЕНИЦИ 

01.1 Земјоделци 
01.2 Овоштари и лозари 
01.3 Сточари, живинари и сродни 
01.4 Ракувачи со селскостоиаески машини 
01.5 Други селекостопанственици 

02 РИБАРИ И ЛОВЦИ 

02.1 Рибари 
02.2 Школкари, сунѓерари и сродни 
02.3 Ловци 

03 ШУМСКИ РАБОТНИЦИ 

03.1 Сечачи на дрво 
03.2 Манипуланти со дрво 
03.3 Шумари 
03.4 Други шумски работници 

04 РУДАРИ 

04.1 Јамски работници 
04.2 Работници на површински коп и во камено-

ломи 
04.3 Длабочински дупчачи 
04.4 Облагородувачи на руди 

05 ПРОИЗВЕДУВАНИ И ОБРАБОТУВАНИ НА' 
МЕТАЛИ 

05.1 Произведувачи и топачи на метали. 
05.2 Валачи на метали 
05.3 Термички обработувачи на метали 
05.4 Други обработувачи на метали 
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08 ОБЛИКУВАНИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА 
МЕТАЛИ 

06.1 Обликувани на метали 
06.2 Други обликувани и преработувачи на метали 

07 МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРИ, 
МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ 

07.1 Механички и монтери на мотори и енергет-
ски уреди 

07.2 Механички и монтери на машини 
07.3 Механичарм и монтери на индустриски ин-

сталации и уредна 
07.4 Механичари и монтери на возила 
07.5 Прецизни механичари 

07.6 Оружари 

08 ИНСТАЛАТЕРИ И РАБОТНИЦИ НА МЕ-
ТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ 

08.1 Инсталатери на цевоводи 
03.2 Инсталатери и составувачи (монтери) на ме-

тал им јажиња и кабли 
08.3 Друга работници на изработеа и монтирање 

на метални конструкции 

'09 ЈУ ВЕ Л ИРИ, ЗЛАТАРИ И БИЖУТЕРИ 

09.1 Јувелири и златари 
09.2 , Бижутери и сродни 

'10 ЕЛЕКТРИЧАРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАРЦ 
ЕЛЕКТРОНИЧАРИ - И ЕЛЕКТРОИНСТАЛА-
ТЕРИ 

10.1 Електромеханичари и електричари 
10.2 Екектроничари- маханичари 
10.3 Составувачи на електрични и електронски 

апарати и делови 
"10.4 Електроинсталатери и монтери на водови 
10.5 Ракувачи со радио, телевизиски и со други 

видео-акустични уреди 

11 КЕРАМИЧАРИ И СТАКЛАРИ 

11.1 Керамичари 
11.2 Произведувачи на тули и керамиди 
11.3 Произведувачи на стакло 
11.4 Обработувани на стакло 

12 ХЕМИСКИ И СРОДНИ РАБОТНИЦИ 

12.1 Ракувачи со уреди за механичка обработка 
на суровини во хемиското производство 

12.2 Ракувачи со'печки и апарати за термички 
-хемиска обработка 

12.3 Ракувачи со уреди за филтрирање 
12.4 Ракувачш со уреди за дестилација (освен ра-

финирање на нафта) 
'12,5 Ракувачи со уреди за рафинација и екстрак-

ција (со исклучок на рафинирање на нафта) 
12 6 Ракувачи со уреди за рафинирање на нафта 

12.7 Друга ракувачи со уреди во хемиското и 
сродно производство 

12.8 Контролори и лаборанти во хемиското произ-
водство 

13 ОБРАБОТУВАЧИ НА ДРВО 

13.1 Работници на терзшчко-хемиска обработка на 
дрво 

13.2 Работници на механичка обработка на дрво 
13.3 Други работници на обработка на дрво 

14 ОБЛИКУВАНИ НА ДРВО 

14.1 Сто лари 
14.2 Ракувачот со машини за обликување на дрво 
14.3 Други обликувач^ на дрво 

15 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ 

15.1 Подготвувачи на текстилни влакна 
15 2 Предачи и мотачи на текстилни влакна 
15.3 Дотерувачи на ткајачки и влетачки машини 
15.4 Ткајачш на текстил 
15.5 Нлетачи на текстил 
15.6 Доработувачи на текстил 
15.7 Други произведувач^ на текстил 
15.8 Моделисти во производство на текстил 

16 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ 

16.1 Кројачи по мера 
16.2 Маблонери и режачи на текстил 
16.3 Шијачи 
16.4 Нараквичари 
16.5 Шапкари 
16.6 Тапетари 
16.7 Други преработувачи на текстил 

17 ОБРАБОТУВАНИ НА КОЖА И КРЗНО 

17.1 Подготвувам на кожа и крзно 
17.2 Обработувачи на кожа и крзно 

18 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО 

18.1 Кројачи на кожа и изработувачи на кожена 
облека 

18.2 Крзнари 
18.3 Други преработувачи на кожа и крзно 

19 ЧЕВЛАРИ 

19.1 Чевлари, рачно 
19.2 Индустриски изработувачи на обувки 

20 ГУМАРИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ПЛАС-
ТИЧНИ МАСИ 

20.1 Ракувачи со машини за производство на пре-
дмети од каучук и гума (со исклучок на пне-, 
вматика) 
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20.2 Произведуван и вулканизери на ннсвмѕатика 

20.3 Преработувачи на пластични маси 

21 ОБРАБОТУВАНИ НА КАМЕН 

21.1 Клепачи 
21.2 Каменоресци 

22 ГРАДЕЖНИ РАБОТНИЦИ 

22.1 Ѕидари 
22.2 Делкачи и сродни 
22.3 Бетониран и терацери 
22.4 Покривопокривачи 
22.5 Поплочувачи и сродни 
22 6 Гипсари и фасадери 
22.7 Изолатори 
22.8 Стаклоресци 
22.9 Други градежни работници 

23 ПРОИЗВЕДУВАНИ НА ЦЕМЕНТ И СРОДНИ 

23.1 Произведувани на цемент, вар, гипс и други 
инфузорви суровини 

23.2 Изработувачи на предмети од цемент, камен, 
азбест и слично 

24 БОЈАЏИИ 

24.1 Градежни бојаџии 
24.2 Други бојаџии 

25 ПРОИЗВЕДУВАНИ НА ХАРТИЈА 

25.1 Подготвувачи на хартиена маса 
25.2 Ракувачи со машини за производство на хар-

тија 
25.3 Други произведувани на хартија и сродни 

26 ПЕЧАТАРИ И КНИГОПОДВРЗУВАЧИ 

26 1 Словослагачи 
26.2 Печатарски машинисти 
26 3 Стереотиписти и галванонластичари 
26.4 Печатарски гравери 
26.5 Репродукциони фотографи и конисти во пе-

чатарството 
26 6 Фотолаборанти 
26,7 Книгоповрзувачи 
26 8 Други работници во печатарството и сродни 

27 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ХАРТИЈА И ИЗРА-
БОТУВАЧИ НА ФОТО-ФОЛИИ 

27.1 Картонажери и изработувачи на хартиена 

27.2 Изработувачи на фото-фолии и фото-хар-
тија 

28 ОВРАБОТУВАЧИ 
ТУТУН 

И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА 

28.1 
28.2 

29 

29 1 
29.2 
29.3 
29.4 

29.5 
29.6 
29.7 
29.8 

29.9 

Обработувани на тутун 
Преработувачи на тутун 

ПРОИЗВЕДУВАЧИ 
ПРОИЗВОДИ 

НА ПРЕХРАНБЕНИ 

Меничари и сродни 
Произведувани па шеќер 
Месари и сродни 
Работници на конзервирање на прехранбени 
производи -
Млекари и сродни 
Пекари и тестенинари 
Слаткари и произведувани на слатки 
Преработувачи на кафе, какао, ча ј и произ-
ведувачи на зачини 
Произведувани на масла за јадење и на рас-
тителни масти 

30 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ПИЈАЧКИ 

30.1 Пивари 
30.2 Винари 
30.3 Производители на ракија и други алкохолни 

дестилати 
30.4 Други произведувани на пијачки 

31 ДРУГИ ИНДУСТРИСКИ И ЗАНАЕТЧИСКИ 
РАБОТНИЦИ 

31.1 Изработувачи и поправачи на музички ин-
струменти 

31.2 Кошничари 
31.3 Изработувачи на четки, метли и сродни 
31.4 Изработувачи на играчки 
31.5 Соработувала на плута 
31.6 Произведувачи на свеќи и сродни 

32 РАКУВАЧИ СО СТАБИЛНИ МАШИНИ И 
УРЕДИ 

32.1 Ракувачи со уреди за производство и пренос 
на енергија 

32.2 Ракувачи со други стабилни енергетски и 
други уреди 

33 РАКУВАЧИ СО ГРАДЕЖНИ И СРОДНИ МА-
ШИНИ 

33.1 Ракувачи со справи за копаше 
33.2 Ракувачи со други градежни машини 
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35 РАКУВАЧИ СО ДИГАЛКИ, НОСАЧИ И 
СКЛАДИШНИ РАБОТНИЦИ 

35.1 Ракувачи со дигалки 
35.2 Носачи 
35.3 Складишни работници 

36 ТРГОВСКИ ПЕРСОНАЛ 

80.1 Организатори на промет со стоки и сродни 
86.2 Продавачи и посредници 
36.3 Магационери и манипулатни со стока 

87 УГОСТИТЕЛИ 

37.1 Раководители на угостителски организации (ос-
вен директори на угостителски организации) 

37.2 Приготвувани на храна 
37.3 Келнери и сродни 
37.4 Други работници на угостителски услуги 

38 РАБОТНИЦИ ЗА НЕГА НА ЛИЦЕТО И ТЕ-
ЛОТО 

38.1 Фризери и сродни 
88.2 Козметичари, масери, шшшкери и сродни 

39 РАБОТНИЦИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕК-
ТИ И ЧИСТОТА 

39.1 Настојници на згради и куќен помошен пер-
сонал 

39.2 Чиетачи, перачи и пеглани на горна и долна 
облека 

39.3 Оџачари 
39.4 Други работници на одржување чистота 

40 РАБОТНИЦИ НА ДРУГИ УСЛУГИ 

10.1 Погребници и сродни 
40.2 Работници на други услуги 

41 ПЕРСОНАЛ ПО ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

41.1 Персонал на милиција 
41.2 Криминалисти 

41.3 Чувари и редари 
41.4 Ножарникари 

42 ВОЕНИ ЛИЦА 

42.1 Воени лица 

43 РАБОТНИЦИ НА УПРАВНИ, АДМИНИС-
ТРАТИВНИ И СРОДНИ РАБОТИ 

43.1 Работници на управни работи 
43.2 Работници на административни и општи ра-

боти 
43 3 Работници на работи на известување на стра-

нки и патнички услуги 
43.4 Ранувани со машини за обработка на пода-

тоци 
43.5 Работници на други административни и сро-

дни работи 

44 РАБОТНИЦИ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ, 
БЛАГАЈНИЧКИ И СРОДНИ РАБОТИ 

'44.1 Работници на финансиски и сметководствени 
работи 

44.2 Работници на благајнички и сродни работи 
44.3 Работници на работи на ракување со инвен-

тар 

45 РАБОТНИЦИ НА МАНИПУЛАТИВНИ РА-
БОТИ НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ 

45.1 Раководители на сообраќајот и врските 
45.2 Возоводител!! и сроден персонал 
45.3 Поштари и курири 
45.4 Ранувани со телекомуникациони средства во 

сообраќајот 

46 ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЈА НА ОПШТЕС-
ТВЕН. О - ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ И ФУНК-
ЦИОНЕРИ НА ИЗВРШНИ ОРГАНИ И ОР-
ГАНИ НА УПРАВАТА НА ПОСТОЈАНИ ДОЛ-
ЖНОСТИ 

46.1 Членови на собранија на општествено-поли-
тички заедници на постојани должности 

46.2 Изборни функционери на извршни органи и 
на органи на управата на постојани должности 

46.3 Раководители на судови, обвинителства и 
правобранителства 

46.4 Други функционери на собранија и извршни 
совети на постојани должности 

47 РАКОВОДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА 
РАБОТЕЊЕТО ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И ВО ДРУГИ САМОУП-
РАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

47.1 Раководители и организатори на работењето 
во организации на здружен труд во областа 
на стопанството 

47.2 Раководители во организации на здружев 
трз?д на општествените дејности 

48 РАКОВОДИТЕЛИ НА КОМОРИ, НА ОПШТИ 
ЗДРУЖЕНИЈА, НА САМОУПРАВНИ ИН-

" ТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ, НА ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТИЧКИ И НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕ-
НИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛ-
ЖНОСТИ 

48.1 Функционери и раководители во комори, оп-
шти здруженија и на самоуправни интересни 
заедници на постојани должности 

48.2 Функционери и други раководители на посто-
јани должности во општествено-политички 
организации " 

48.3 Функционери и други раководители на посто-
јани должности во општествени организации 
и здруженија на граѓани 

49 СТРУЧЊАЦИ ХЕМИЧАРИ, ФИЗИЧАРИ И 
СРОДНИ 

49.1 Хемичари, физичари и стручњаци по сродни 
науки 

49.2 Техничари по хемиски, физички и сродни 
науки 
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50 СТРУЧЊАЦИ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛО-
ГИЈА 

50.1 Инженери но градежништво и сродни 
50 2 Електроинженери и сродни 
50.3 Машински инженери и сродни 
50.4 Рударски инженери и сродни 
50.5 Инженери технолози 
50.6 Инженери по организација 
50.7 Техничари по технички, технолошки и срод-

ни науки 

51 СТРУЧЊАЦИ ПО СООБРАЌАЈ 

51.1 Инженери по сообраќај и сродни 

51.2 Сообраќајни техничари 

52 СТРУЧЊАЦИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 

52.1 Биолози, ветеринари, агрономи и сродни 52.2 Техничари по природни науки 

53 СТРУЧЊАЦИ ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И 
ДРУГ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ 

53.1 Лекари 
53.2 Фармацевти 
53 3 Медицински и здравствени техничари 
53.4 Забари 
53 5 Болничари и друг помошен медицински пер-

сонал 

54 ДРУГИ СТРУЧЊАЦИ 

54.1 Математичари, статистичари и сродни 
54.2 Статистички и сродни техничари 
54.3 Економисти, финансиски и сродни струч-

њаци 
54.4 Економисти и финансиски техничари 
54 5 Правници 
54.6 Стручњаци по хуманитарни шуки 
54.7 Филозофи и сродни 
54.8 Стручњаци документалисти 
54.9 Новинари - и новинарски соработници 

55 НАСТАВЕН ПЕРСОНАЛ 

55.1 Наставен персонал на универзитетите и ви-
соките и вишите школи 

55.2 Наставен персонал на други школи 
55.3 Друг наставен персонал 

56 УМЕТНИЦИ И УМЕТНИЧКИ СОРАБОТ-
НИЦИ 

56.1 Литерати и литературни критичари 
56.2 Сценски уметници и сценски соработници 
56.3 Музичари и музички соработници 
56.4 Кореографи и играчи 
56.5 Ликовни уметници и ликовни соработници 
56.6 Артисти и забавувачи 

57 РАБОТНИЦИ ВО ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКА^ 
ТА КУЛТУРА 

/ 

57.1 Стручно-педагошки персонал во областа на 
физичката култура 

57.2 Професионални спортисти 

58 ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЕРСКИ РАБОТНИЦИ 

58.1 Професионални верски работници 

99 РАБОТНИЦИ БЕЗ ЗАНИМАЊЕ 

99.1 Работници без постојано занимање 
99.2 Работници ^распоредени на друго место 
99.3 Работници што не можат да се групираат по 

занимање 

IV. ГРУПИ ЗАНИМАЊА 

01 СЕЛСКОСТОПАНСТВЕНИЦИ 

01.1 Земјоделци 

01.10 Работоводители во земјоделство 
01.11 Поледелци 
01.12 градинари 
01.13 Цветоградинари и цвеќари 
01.19 Други земјоделци 

01.2 Овоштари и лозари 

01.20 Работоводител и во овоштарството и лозар-
ството 

03.21 Овоштари 
01 22 Лозари 
01.23 Расадничари во овошни и лозни расадиш^ 

01.3 Сточари, живннари и сродни 

01.30 Работоводители во сточарството, живинар^ 
ството и сродни 

01.31 Сточари — одгледувачи на добиток и произ-
ведувачи на млеко 

01.32 Живинари 
01.33 Пчелари и сродни 
01.34 Одгледувачи на дивеч 
01.39 Други одгледувани на животни, живина И 

сродни 

01.4 Раководители со селскостопански машини 

01.40 Работоводители на селскостопанска механи-
зација 

01.41 Ракувачи со селскостопански машина 

01.5 Други селскостопанственици 

01.50 Други работоводители во земјоделството 
01.51 Работници на заштита на земјоделски кул-

тури 
01.52 Работници на наводнување 
01.59 Селскостопанственици нераспоредени на дру-

го место 
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02 РИБАРИ И ЛОВЦИ 

02.1 Рибари 

02.10 Рибарски работоводители 
02.11 Рибари на море 
02.12 Слатководна рибари 
02.13 Рибничари и одгледување на риба 

02.2 Школкари, суеѓерари и сродни 

02.20 Работоводители собирани на ловина во вода 
и на брегови 

02.21 Шк о л кари 
02.22 Сунѓсрари и кораљари 
02.29 Други собирани на ловина во вода и на бре-

гови 

02.3 Ловци 

02 30 Работоводители во ловство 
02 31 Ловци 
02.39 Други работници во ловство 

03 ШУМСКИ РАБОТНИЦИ 

03.1 Сечачи на дрво 

03.10 Работоводители на сеча на дрво 
03.11 Дрвосечачи 
03.12 Делкачи на стебла 

03.2 Манипуланти со дрво 

03.20 Работоводители на манипулација со дрво 
03.21 Изнесувани (извезувани) на дрво 
03.22 Морани и проценувани на дрво 

03.3 Шумари 

03.30 Работоводители и надзорници во шумар-
ството 

03.31 Шумари 
03.32 Одгледувач^ на шуми 

03.4 Други шумски работници 

03.41 Јагленари и смолари 
03.42 Собирани на шумски плод 
03 43 Чувари на шуми и гасачи на шумски пожари 
03.44 Други шумски работници 

04 РУДАРИ 

04.1 Јамски работници 

04.10 Јамски работоводители и иадзориици 
04 11 Јамски копачи и дупчени 
04 12 Јамски минери 
04.13 Извезувани и други транспортни работници 

во јама 
04.19 Други јамски работници 

04.2 Работници ма површински коп и во кменв-
ломи 

04.20 Работело дители и надзорник на површинска 
коп 

04.21 Површински копачи 
04 22 Минери на површински коп 
04.23 Извезувани и други транспортни работници 

на површински коп 
04.29 Други работници на површински коп 

04„3 Длабочински дупчачи 

04.30 Работоводители и надзорните на длабочин-
ско дупчење 

04.31 Длабочински дупчачи 

04.39 Други работници на длабочинско дупчење 

04.4 Облагородувачн на руди 
04.40 Работозодители и надзорник на облагоро-

дување на руди 
04.41 Флотери на руди 
04.42 Сенаратери на руди 
04.43 Сушачи и држачи на руди 
04.44 Мелани и дробани на руди 
04.49 Други облагородувачи на руди 

05 ПРОИЗВЕДУВАНИ И ОБРАБОТУВАНИ НА 
МЕТАЛИ 

05Л Произведувачот и тоиачи на метали 

05.10 Работоводители и надзорници во производ-
ството на метали 

05.11 Ракува ни со металуршки печки 
05.12 Рафинери на метали 
05 13 Електролизери на метали 
05.14 To пикничари и предгревачи во преработка на 

метали 
05Л 5 Леари 
0516 Јадрари и калапари на метални одливки 
05.17 Послужувач^ на металуршки печки 
05.18 Контролори во производството на метали 
05.19 Други работници во производството и леењето 

на метали 

05 2 Валачи на метата 

05.20 Работоводители на валање на метали 
05.21 Валалничар на метали 
05 22 Извлекувани на метали 
05.23 Истиснува ни на метали 

05.3 Термички обработувани еа метали 

05 30 Работоводители на термичка обработка на ме-
тали 

05 31 Загревани на метали 
05 32 Усвитува ни на метали 
05.33 Калилиичари на метали 
05.34 Зааарувачи и режани на метали 
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05.4 Други обработувани на метали 

05 40 Други рѕботоводители на обработка на метали 
05.41 Лемачи 
05.42 Галванизери 
05.43 Калаисувачи 
05.44 Емајлери 
05.45 Метал изери 
05 46 Други обработувачи на метали 
05.47 Работници на помошни работи во обработка 

на метали 
05.48 Контролори во обработка на метали 

06 ОБЛИКУВАНИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА 
МЕТАЛИ 

06 1 Обликувачи на метали 

06 10 Работоводмтели на обликување на метали 
06 11 Ковачи -
06 12 Алатничари и моделари на алати 
06 13 Бра вари 
06 14 Металостругари 
С6 15 Мета л or л од а чи 
06 16 Мета лорен дачи и металодлабачи 
06 17 Металодупчнчи 
06.18 Металорежачи 
06.19 Контролори на обликување на метали 

06 2 Други обликувачи и преработувачи на метали 

06 20 Работоводители на преработка на метали 
06 21 Металобрусачи и мазначи на метали 
06 22 Металоострачи 
06 23 Армирачи 
06 24 Лимари 
06 25 Металоплетачи и металоткајачи 
06 26 Пресери на метали 
06 27 Други преработувачи на метали, машински 
06 28 Други преработувачи на метали, рачно 

07 МЕХАНИЧАР!! И МОНТЕРИ НА МОТОРИ. 
МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ 

07 1 Механичар!! и монтер?! на мотори и енергет-
ски уреди 

07.10 Р а Р ото в од ите л и на монтажа и одржување на 
мотори и енергетски уреди 

07 И Механичари и монтери на мотори со внатреш-
но согорување 

07.12 Мехаиичари и монтери на парни машини и 
турбина 

07 13 Механичари и моитери на хидротурбини 
07 14 Контролори во производството, склопувањето 

и одржувањето на мотори и енергетски уреди 

07 2 Механичари и монтери на машини 

07 20 Работоводители на изработка, монтажа и одр-
жување на машини 

07.21 Механичари и монтери на машини алатки 

07.22 Механичари и монтери на земјоделски ма-
шини 

07.23 Механичари и монтери на рударски машини 
07.24 Механичари и монтери на градежни машини 

и машини за земјени рабати 
07.25 Механичари и монтери на текстилни машини 
07.26 Меха нича ри и монтери на печатарски машини 
07.27 Механичари и монтери на канцелариски ма-

шини 
07.28 Контролори во производството, склопувањето 

и одржувањето на машини 
07.29 Други механичари и монтери на машини 

07.3 Механичари и монтери на индустриски инста-
лации и уреди 

07.30 Работоводители на изработка, монтажа и 
одржување на Индустриски инсталации и 
уреди 

07 31 Механичари и монтери на уреди за греење, 
разладни и клима-уреди 

07 32 Механичари и монтери на дигалки и прене-
с у в а л а 

07.33 Механичари и монтери на пумпи и црпки 
07.34 Механичари и монтери на регулациони и си-

гурносни инсталации и уреди 
07.35 Механичари и монтери на металуршки" пос-

тројки 
07.36 Механичари и монтери на пневматски уреди 

и инсталации 
07.37 Контролори на индустриски инсталации и 

уреди 
07.39 Други механичари и монтери на индустриски 

уреди и други инсталации 

07.4 Механичари и монтери на возила 

07.40 Работоводители на производство, монтажа и 
одржување на возила 

07.41 Механичари и монтери на авиони 
07.42 Механичари и монтери на друмски моторни во-

зила 
07.43 Механичари и монтери на шински возила 
07.44 Механичари и монтери на пловни објекти 
07.45 Контролори во производството, монтажата и 

одржувањето на возила 
07.49 Други механичари и монтери на возила 

07 5 Прецизни механичари 

07 50 Работоводители на прецизна механика 
07.51 Часовничари 
07 52 Прецизни механичари и монтери на оптички 

апарати 
07.53 Прецизни механички и моитери на мерни 

инструменти 
07.54 Прецизни механичари и монтери на медицин-

ски инструменти и апарати 
07.55 Контролори на прецизна механика 
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07.6 Оружари 

07.60 Работоводители оружари . 
07 61 Пушкари 
07,62 Механичари на артилериско оружје -
07 63 Механичари и монтер и на проектили 
07.64 Контролори на производство, монтажирање и 

одржување на оружје 

08 ИНСТАЛАТЕРИ И РАБОТНИЦИ НА МЕ-
ТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ 

08.1 Инсталатери. на цевоводи 

08 10 Работоводители инсталатери 
08.11 Инсталатери на водовод и канализација 
08 12 Инсталатери на гасооводи 
08 13 Инсталатери на уреди за греење 
08.14 Контролори на цевоводи и на цевоводни ин-

сталации 
08 19 Други инсталатери на цевоводи 

08.2 Инсталатери и состачувачи (монтери) на ме-
тални јажиња и кабли 

08 20 Работоводители монтери и инсталатери на ме-
тални јажиња и кабли 

08 21 Составувачи на метални јажиња и кабли 
08.22 Инсталатери на метални јажиња и кабли ле-

тачки 
08 23 Инсталатери и составувачи на метални јажи-

ња и кабл,и на уредите на извориштата на на-
фта и гас 

08 24 Инсталатери и составувачи (монтери) на ме-
тални јажиња и кабли на мостови што висат 

08.29, Други инсталатери и составувани на метални 
јажиња и кабли 

08 3 Други работници на изработка и монтирање 
на метални конструкции 

08 30 Други работоводители на изработка и монти-
рање на метални конструкции 

08 31 Конструкциски бравари 
08 32 Трасери на метални конструкции 
08 33 Котлари 
08 34 Заковувачи 
08 35 Контролори на изработка на метални кон-

струкции 
08.39 Д р у г и инсталатери и составувани на метални 

конструкции 

09 ЈУВЕЛИРИ, ЗЛАТАРИ И БИЖУТЕРИ 

09 1 Јунелири и златари 
09 10 Работоводители јунелир- и златари 

01 11 Јурелири 
09.12 Златари 

09 2 Бижутерта и средни , 

09.20 Работоводители бижутери 
09.21 Бижутери 
09.29 Други изработувачи на бижутерија, сувенири 

и сродни 

10 ЕЛЕКТРИЧАРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАРИ, 
ЕЛЕКТРОНИЧАРИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛА-
ТЕРИ 

10.1 Електромехашхчари и електричари 

10.10 Работоводители електричари, електромехани-
нари и електроинсталатери „ 

10.11 Електромеханичари и електричари за мотори 
и генератори 

10.12 Електромеханичари и електричари за транс-
форматори и разводни постројки 

10.13 Електромеханичари и електричари за уреди 
и инструменти 

10.14 Електромеханичари и електричари за тран-
спортни средства 

10.15 Контролори електромеханичари и електри-
чари 

10 19 Други електромеха ничари и електричари 

10.2 Електроничари — механичари 

10.20 Работоводители електроничари и електронича-
ри-механичари 

10.21 Електроничари-механичари за радио и теле-
визиски предајни станици 

10.22 Електроничари-механичари за уреди за обра-
ботка на податоци, сигнални и насочувачки 
Уреди 

10.23 Електроничари-механичари за индустриски 
машини и уреди 

10 24 Радио и телевизиски електроничари-мехачи-
нари за приемни апарати 

10.25 Електроничари-мехагтичари за медицински 
инструменти и апарати 

10.26 Контролори електроничари-мехаттичари 

10.3 Составувани на, електрични и електронски 
апарати и делови 

10 30 Работоводители составувачи на електрични и 
електронски апарати, склопови и делови 

10.31 Составувани на електрични и електронски 
апарати 

10.32 Составувачрт на електронски цевки 
10 33 Изработувачи на делови за електронски апа-

рати 
10.34 Намотувачи на калеми и транформатор-и 

(виклери) 
10.35 Изработувани на акумулатори и галвански 

елементи 
10 36 Изработувани на електроди 
10.37 Изработувачи на електроинсталиционен ма-

теријал 
10.38 Контролори на составување на електрични и 

електронски апарати, ек попови и делови 
10.39 Други изработувачи на електрични делови и 

склопови 
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10.4 Електроинсталатери и монтери на водови 

10 40 Работоводители електроинсталатери 
10.41 Инсталатери и монтери на електрични водови 

и на уреди за пренос на електрична енергана 
10.42 Електроинсталатери, монтери и механичари 

на ТТ уреди 
10.43 Електроинсталатери и монтери на електроуре-

ди на возила 
10 44 Контролори на електроинсталации и уреди 
10.49 Други електроинсталатери и монтери на во-

дови 

10 5 Ракувачи со радио-телевизиски и со други 
видео-акуетичнм уреди 

10 51 Ракувачи со предајни радио и телевизиски 
станици 

10.52 Ракувачи со апарати и уреди за видео-акус-
тични снимања, 

10.53 Ракувачи со апарати за озвучување и кино-
проекција 

11 КЕРАМИЧАРИ И СТАКЛАРИ 

11.1 Керамичари 

11.10 Работоводители керамичари 
П.П Моделари на керамика 
11.12 Приготвувачи на суровини за изработка на 

керамика 
П 13 Обликувани на керамика и порцелан 
11 14 Токари и брусачи на керамика 
11.15 Пресувачи на керамика 
П 16 Пакувани со печки за печење на керамика и 

порцелан 
11,17 Сликари и декоратери на керамика 
11.18 Манипуланти во производството на керамика 
11.19 Други произведувачи на керамика и порцелан 

11.2 Произведувачи на тули и керамиди 

11.20 Работоводители на производство на тули и 
керамиди 

П 21 Обликувачи на тули и керамиди 
11.22 Ракувачи со печки за печење на тули и кера-

миди 
П 23 Приготвувани на суровини и манипуланти во 

производството на тули и ќерамиди 
И 29 Други работници на производство на тули и 

керамиди 

11.38 Ранувани со машини за производство нa ста-
клена нишка 

11.39 Контролори на производство на стакло 

11.4 Обработувани на стакло 

11.40 Работоводители на обработка на стакло 
11.41 Режани на стакло 
11.42 Брусачи на стакло 
11.43 Назначи на стакло 
11.44 Гравери на стакло 
1145 Матрери на стакло 
П 46 Сликари на стакло 
П 47 Контролори во обработка на стакло 
11.49 Други обработувачи на стакло 

12 ХЕМИСКИ И СРОДНИ РАБОТНИЦИ 

12.1 Ранувани со уреди за механичка обработка на 
суровини во хемиското производство 

12.10 Работоводители на механичка обработка во 
хемиското производство 

12.11 Ракувачи со дробилки и мелници ,во хемис-
кото производство 

12.12 Ракувачи со метални во хемиското производ-
ство 

12.13 Ракувачи со уреди за просевање во хемиското 
производство 

12.14 Ракувачи со уреди за, пресување и валање во 
хемиското производство 

12.2 Ранувачи со печки и апарати за термичко-хе-
миска обработка 

12 20 Работоводители на термичко-хемиска обрабо-
тка 

12.21 Варачи и топачи во термичко-хемиска обра-
ботка 

12 22 Пржачи и печачи во термичко-хемиска обра-
ботка 

12.23 Сушани и отпарувачи во термичхо-хемиска 
обработка 

12.29 Други раководители со печки и апарати за 
термичко-хемиска обработка 

12 3 Ракувачи со уреди за филтрирање 

12 30 Работоводители на филтрирање во хемиското 
производство 

12 31 Ракувачи со филтер преси 
12 32 Ракувачи со ротациони филтери 
12.33 Ракувачи со центрифуги 
12 34 Ракува ни со уреди за пречистување сурова 

нафта 
12 39 Други ранувани со уреди за филтрирање 

'12 4 Ранувани со уреди за дестилација ((сo исклу-
чок на рафинирање на нафта) 

12 40 Работоволители на дестилација во хемиското 
производство 

12 41 Дестилатери - (на дисконтимуирана и контину-
ирана дестилација) 

12.42 Ранувачи со уреди за реакција и конверзија 
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12.5 Ракувачи со уреди за рафнација и екстрак-
ција (со исклучок на рафинирање на нафта) 

12 50 Работоводители на рафинација и екстракција 
12 51 Рафинери 
12 52 Екстрахери 

12.6 Ракувачи со уреди за рафинирање нафта 

12 60 Работоводители на рафиннрање на нафта 
12 63 Ракувачи со уреди за отстранување на 

меси од нафта 
12.62 Дестилатери на нафта 
12 63 Ракувачи со пумпни инсталации во рафине-

рии на нафта 
12 64 Мешани на бензин 
12.69 Д р у г и стручни работници на рафиниран^ на-

фта 

12.7 Други ранувани со уредеа на хемиското и 
сродно производство 

12 70 Други работоводители во хемиско, фармацев-
тско и сродно производство 

12.71 Ракувачи со уреди за хемиско белење 
12.72 Ракувачи со уреди за производство на кокс 

и гас 
12.73 Ракувачи со уреди за електролиза 
12.74 Ракувачи со уреди за производство на син-

тетички влакна 
12.75 Ранувани со уреди во фармацевтско^ про-

изводство 
12.76 Ракувани со уреди за производство на сред-

ства за боење 
12.77 Ракувани со уреди за производство на експло-

зиви и сродни 
12.79 Други ракувачи со уреди во хемиското про-

изводство 

12.8 Контролори и лаборанти во хемиското произ-
водство 

12.81 Контролори во хемиското производство 
12 82 Лаборанти -во хемиското производство 

13 ОВРАБОТУБАЧИ НА ДРВО 

13.1 Работници на термичко-хемиска обработка на 
дрво 

13.10 Работоводители на термичко-хемиска обра-
ботка на дрво 

13.11 Сушачи и парачи на дрво 
13.12 Импрегнатори на дрео 

13.2 Работници на механичка обработка на дрво 

13.20 Работоводители на механичка обработка на 
дрво 

13 21 Режани на дрво 
13 22 Лупачи и режани на фурнир 
13.23 Ракува ни со машини за лепење на дрво и 

дрвени плочи 
13.24 Ракувачи со машини за пресување и облику-

вање на дрво и дрвени плочи 

13.3 Други работници на обработка на дрво 

13.30 Други работоводители на примарна обработка 
на дрво 

13.31 Сортирачи на дрво 
13.39 Други работници на примарна обработка на 

дрво 

14 ОБЛИКУВАЧИ НА ДРВО 

14.1 Столари 

14.10 Работоводители столар^ 
14.11 Столари за изработка на мебел на парче 
14.12 Градежни сто лари 
14.19 Други столари 

14.2 Ракувачи со машини за обликување на д р в а 

14 20 Работоводители на машинско обликување на 
дрво 

14.21 Машински стол ари 
14 22 Кројачи на дрвена граѓа со машина 
14.23 Дрвостругари и глодачи на дрво 
14.24 Дупчачи на дрво 
14.25 Реидосувачи на дрво и сродни 
14.26 Дотерз^вачи на машини за обработка на дрво 
14.29 Други обликувани на дрво на машини 

14.3 Друга обликувачи на дрво 

14.30 Други работоводители на обликување на дрво. 
14.31 Колари и каросеристи 
14 32 Бочвар^ и качари 
14.33 Моделари-столари 
14.34 Макетари 
14.35 Изработувачи на ситна дрвена галантерија 
14 36 Копаничар^ и дрворезбари 
14.37 Интарзисти 
14.39 Други обликувани на дрво 

15 ПРОИЗВЕДУВАЧ!! НА ТЕКСТИЛ 

15.1 Изготвувачи на текстилни влакна 

1510 Работоводители на подготовка на текстилна 
влакна 

15.11 Сортирачи на текстилни влакна 
15.12 Натопувачи на текстилн-и влакна 
15.13 Мешачи на те-кстилни влакна 
15.14 Гребенари и чешлани на текстилн-и влакна 
15 15 Извлекувачки на текстилни влакна 
15.16 Претпредачи 
15.17 Контролори во подготовка на текстилни вла-

кна 
15 19 Други подготвувани на текстилни влакна -

15 2 Предачи и мотачи па текстилни влакна 

15 20 Работоводители на предење и мотање на тек-
стилни влакна 

15 21 Предачи на предиво и конец 
15.22 Вудвојувани и впредувачи на предиво и ко-

нец 
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15.23 Мотачи и премотувачи на предиво и конец 
15.24 Контролори во предење и мотање 
15.29 Други предани и мотачи на текстилни влакна 

15.3 Дотерувачи на ткајачки и плетачки машини 

15.30 Работоводители на дотерување на разбои и на 
други машини за ткаење и плетење текстил 

15.31 Дотерувачи на разбои за ткаење 
15 32 Дотерувачи на машини за плетење 
15.33 Подготвувани на жакард картици 
15.39 Други дотерувачи на ткајачки и плетачка 

машини 

15 4 Ткајачи на текстил 

15 40 Работоводители ткајачи на текстил 
15.41 Сновачи 
15 42 Воведувачи на основа, рачно и машински 
15.43 Тка1ачи на рачен разбој 
15 54 Ткајачи на механички разбој 
15 45 Ткајачи на жакард-разбој 
15 46 Контролори на ткаење 
15.49 Други ткајачи 

15 8 Меде листи во производство ма текстил 

15.81 Моде л исти на предиво и ткаенини 
15 82 Моделисти на плетиво 
15.83 Моделисти на боење на предиво, ткаенини и 

плетиво 
15.89 Други моделисти во производство на текстил 

16 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ 

16.1 Кројачи по мера 

16.10 Работоводители кројачи по мера 
16 11 Моде листи за изработка на облека 
16.12 Кројачи на матка облека по мера 
16.13 Кројачи на женска облека по мера 
16 14 Кројачи на детска облека по мера 
16.19 Други кројачи по мера 

16 2 Шаблонски и режани на текстил 

16 20 Работовдители на шаблонско кроење и ре-
жење на текстил 

16 21 Шаблонери и обележувани во изработка на 
облека 

16 22 Режани на ткаенина во производство на об-
лека 

16.29 Други шаблонери, обележувани и режани на 
15.5 Плетачи на текстил текстил 

15 50 Работоводители плетени на текстил 
15.51 Плетачи на машини (со исклучок на чорапи) 16 3 Шијачи 

15 52 Плетач и ич чорапи на машини 16 30 Работо водители на шијачница 
15.53 Плетачи, рачни 16 31 Шијачи, рачно 
15 54 Контролори на плетење 16.32 Шијачи со машина 
15 59 Други плетачи на текстил 16.33 Везилки 

16 39 Други шијачи и везилки 
15.6 Доработувачи на текстил 

15 60 Работоводители дотерувачи на текстил 
15 61 Белачи на текстилни производи 
35 62 Бојадисувани на предиво, ткаенини и облека 
15 63 Декатирери на ткаенини 
15 64 Смаличи на текстилни производи 
15 65 Валачи на текстил 
15 66 Апретери и импрегнатори на текстил 
15 69 Други доработувачи на текстил 

15 7 Други произведувачи на текстил -

15 70 Други работоводители на производство на 
текстил 

15 71 Панамантери 
15 72 Кукичари 

73 Јажари 
15.74 Изработувачи на филц 
15 75 Изработувачи на качулки 
15 76 Копачи 
15.79 Други работници во производство на текстил 

16-4 Нараквичари 

16 40 Работеводител и нараквичари 
16 41 Кројачи нараквичари 
16 42 Шиј ами на нараквици 

16 5 Шапкари 

16 50 Работоводители шапкапи 
16.51 Модисти (изработувачи на женски шапки и 

капи, рачно) 
16.52 Шапкари (изработувачи на машки шапки и 

капи. рачно) 

16.53 Изработувачи на шапки и капи, машински 

16.6 Тапетари 
16 60 Р а б о т о в о д и т е л и тапетари 
16 61 Тапетари декоратери 
16.62 Тапетзри на мебел 
16 63 Тапетари на возила 
16.64 Јорганџии (изработувачи на јоргани и душе-

ци) 
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16,7 Друга преработувачи на текстил 

16.70 Други работоводители во преработка на тек-
стил 

16.71 Церадари и едрари 
16 72 Изработувачи на падобрани 
16 73 Изработувачи на чадори за до лед и за сонце 
16.79 Други изработувачи на текстилни производи 

17 ОБРАБОТУВАНИ НА КОЖА и КРЗНО 

37.1 Подготвувачи на кожа и крзно 

17.10 Рзботоводители на подготовка на сурови ко-
жи и крзна 

17.11 Сортирачи на кожа и крзно 
17.12 Пистачи на кожа и крзно 
17.13 -Цепачи на кожа и крзно 
17.19 Други подготвувани на сурова кожа' и крзно 

17.2 Обработувачи на кожа и крзно 

17 20 Работоводни ли на обработка на кожа и крзно 
17 21 Штавачи на кожа и крзно 
17 22 Бојадисувани на кожа и крзно 
17.23- Извлекувани на кожа и крзно 
17.29 Други обработувани на кожа и крзно 

18 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО 

18.1 Кројачи на кожа и изработувачи ма кожева 
облека 

18 10 Работенодител и кројачи на кожана облека 
18.11 Кројачи на кожена облека 
18.12 Режачи на кожена облека 
18 33 Шијачи на кожена облека 
18.19 Други работници на изработка на кожена об-

лека 

18.2 - Крзиари 

18.20 Работовсдитеди крзнари 
18.21 Кози ари 
18 22 Режани на крзно 
18.23 Шијана на крзно 
18 29 Други крзнарски работници 

18 3 Други преработувачи на кожа и крзно 

18 30 Други работоводители во преработка на кожа 
И КРЗНО 

18 31 Седлари, ременари и сродни 
18 32 Сарачи и сродни 

18 33 Изработувачи на кожена галантерија 
18 34 Изработувачи на технички предмети од кожа 

19 Ч Е В Л А Р И 

19 1 Чевлари, рачно 

19 10 Работоводители чевлари 19 11 Чевлари 

19.12 Чевлари моделари 

19 13 Чеклари ортопедисти 
19 14 Поправачи на обувка 
19.19 Други чевларски работници 

19.2 Индустриски изработувачи на обувка 

19 20 Работоводители на индустриско производство 
на обувки 

19 21 Шаблонсри и кројачи на обувки 
19 22 Режани на делови на обувка 
19 23 Шијачи на обувки 
19 24 Калапари (цвикери) на обувки 
19.25 Составувани на обувки 
19 26 Доработувачи на обувки 
19.29 Други работници во индустриското производ-

ство на обувки 

20 ГУМАРИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ПЛА-
СТИЧНИ МАСИ 

20.1 Ракувачот со машини за производство на пред-
мети од каучук и гума (со исклучпк на пнев-
матика) 

20 10 Работоводители на производство на гума и 
гумени производи 

20 11 Мелани "на каучук и гума 
20 12 Валачи на гума (каландеристи) 
20 13 Гумари — леари и прскачи 
20.14 Доработувачи на предмети од гума 
20.19 Други изработувачи на предмети од гума 

20.2 Производители и вулканизери на пневматика 

20.20 Работоводители на производство на пневма-
тски 

20.21 Конфекционери на пневматика 
20 22 Леари на пневматика 
20 23 Вулканизери на пневматика 
20.29 Други изработувачи и опремувани на пневма-

тика 

20 3 Преработувачи на пластични маси 

20 30 Работоводители на преработка на пластични 
маси 

20 31 Леари и прскани на пластични маси 
20 32 Пресувачи и валачи на пластични маси 
20 33 Доработувачи ма пластични маси 
20.29 Други преработувачи на пластични маси 

21 ОБРАБОТУВАН НА КАМЕН 

21.1 Клепачи 

21 10 Работоводители клепа ни 
21 11 Клепачи на камен 
21 12 Рзжачи на- камен 
21 13 Трасери на камен 
21 14 Брусачи и мазнана на камев 
21 19 Други обработувани на камен 

212 Каменоресци 

2120 Работоводители каменоресци, каменописци и 
сродни 

21 21 Каменоресци 
21 22 Каменописци и цртани 
21 29 Други изработувачи 'на предмети од камен 
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22 . ГРАДЕЖНИ РАБОТНИЦИ 

22.1 Ѕидари 

22.10 Работоводители ѕидари 
52.11 Ѕидар и 
22.12 Ѕидари со тули 
22 13 Ѕидари со камен 
22.19 Други ѕидарска! работници (на индустриски 

печки, фабрички оџаци и слично) 

22 2 Делкачи и сродни 

22 20 Работоводители делкачи 
22 21 Граделени делкачи 
22 22 Бродски делкачи 
22 23 Вградувани на градежна столарија 
22 24 Скелеџии 
22 25 Паркетари 
22 29 Други дел качи 

22 3 Бетонирци и терацери 

22 30 Рабзтоводители бетонирци и сродни 
22 31 Бетон ирци 
22 32 Терацери 
22.39 Други работници на изработка на елементи 

" од бетон и сродни (на градилиште) 

22 4 Покривопокривачи 

22 40 Работоводигели покривопокривачи 
22 41 Покгшвопокривачи со ќерамиди и шкрилец 
22 49 Други покривопокривачи 

22 5 Поплочувачи и сродни 

22 50 Работо водители поплочувачи, керамичари и 
сродни 

2? 51 Керамичари-печкари 
22 52 Керамичари-поплочувачи (облагачи на подо-

ви и ѕидови) 
- 22 53 Каллрмџии 

22.59 Други поплочувачи 

22 6 Гипсари и фасадари 

22 ве Работоводители гипсари, фасадари и сродни 
22 61 Гипсари 
22 62 Фасадери 
22 63 Изработувачи на гипсени одливки и орнамен-

ти 

22.8 Стаклоресци 

22 80 Работоводен ели стаклоресци 
22 81 Градежни етаклоресци 
22 82 Стаклоресци декоратери 

22.9 Други градежни работници 

22 90 Други градежни работоводители 
22.91 Инсталатери на канализација и водовод во 

згради 
22 92 Бунарџии 
22 93 Хидроградежни работници, нуркачи и сродни 
22 94 Градежни минери и сродни 
22.95 Работници на изградба и одржување на па-

тишта и пруги 
22.99 Други градежни работници 

23 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ЦЕМЕНТ И СРОДНИ 

23 1 Произведувачи на цемент, вар, гипс и други 
инфузорни суровини 

2310 Работоводители на производство на цемент, 
вар, гипс, и слично 

23.11 Мелани во производство на цемент, вар, гипс 
и слично 

23 12 Печачи на цемент, вар, гипс и слично 
23.13 Контролори во производство на цемент, вар, 

гипс и слично 
23.19 Други работници во производство на цемент, 

вар, гипс и слично 

23.2 Изработувачи на предмети од цемет, камен, 
азбест и слично 

23 20 Работоводители на производство на вештачки 
камен, бетонски елементи и слично 

23.21 Изработувачи на градежни елементи во ин-
дустриското производство 

23 22 Изработувачи на азбестно-цементни произво-
ди 

23 23 Изработувачи на вештачки брусови 
23 24 Изработувачи на суви малтери и слични про-

изводи 
23.29 Други работници FO производството на пред-

мети од цемент, вештачки камен и сродни 

24 БОЈАЏИИ 

24.1 Градежни бојаџии 

24 10 Работоводители молери и фарбари 
24 11 Градежни молери 
24 12 Градежни фарбари 
24 13 Фарбари на метални конструкции 
2419 Други градежни бојанин 

22 7 Изолатори 24 2 Други бојаџии 

22 70 Работоводители изолатори 24 20 Други работоводители бојаџии 

22 71 Хидроизолатери 24 21 ЈТакирери (освен авто--лакирери) 

22 72 Изолатери на цевоводни инсталации (топлот- 24 22 Авто-лакирери 
на изолатери) 24 23 Фирмописци 

22.79 Други изолатори 24 29 Други бојаџии 
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25 . ПРОИЗВЕДУВАНИ НА ХАРТИЈА 

25.1 Приготвувани на хартиена маса 

2510 Работоводители на приготвување на хартиена 
маса 

2511 Мелани на хартиена маса 
25.12 Барани на хартиена маса 
25 13 Белачи на хартиена маса 
25.13 Други приготвувани на хартиена маса 

25.2 Ракувани со машини за производство на хар-
тија 

25 20 Работоводители на машинско производство и 
доработка на хартија 

25 21 Ранувани со машини за производство на хар-
тија 

25 22 Ракурачи со машини за сушење на хартија 
25 23 Ранувани со машини за доработка на хартија 
25.24 Ракувачи со машини за производство на по-

себни видови хартија 

25.3 Други произведувани на хартија и с р о д е н 

25.30 Други работоводители во производството на 
хартија 

25.31 Изработувачи и доработувачи на хартија, рач-
но 

25 39 Изработувачи на посебни видови хартија 

26 ПЕЧАТАРИ И КНИГОПОДВРЗУВАЧИ 

26.1 Словослагача 

26.10 Работоводители словоелагачи 
26.11 Словослагачи, рачни 
26.12 Словослагачи, машински 
26.13 Словолсари 
26.14 Преламачи на слог (метери) и состазуачи на 

печатарски форми 
26.19 Други слоѕослагачи 

26 2 Печатарски машинисти 

26.20 Работоводители печатарски машинисти 
26.21 Ракувачи со машини на висок печат 
26 22 Ракувачи со машини на рамен печат 
26 23 Ракувачи со машини на длабок печат 
26.29 Други печатарски машинист 

26.3 Стереотиписти и галванопластичари 

26.30 Роботоводители на стереотипија и галвано-
пластика 

26 31 Стереотиписти 
26 32 Галванопластичари 
26 39 Други изработувачи на валјаци и плочи за 

печат 

26 4 Печатарски гравери 

26 40 Работоводители печатарски гравер и 
26 41 Литогравери 
26 42 Машински гравери 
26 43 Гравери ецери (хемаграфи) 
26.49 Други гравери 

26 5 Репродукциони фотографи и користи во пе-
чатарството 

26 50 Работоводители на репродукциона фотогра-
фија 

26 51 Репродукциони фотографи 
26.52 Фотографи ретушери 
26.53 фотографи копиети 
26.59 Други репродукциони фотографи и копието 

во печатарство^ 

26 6 ,Фото-лаборанти 

26.60 Работоводители на фото-лаборатории 
26 61 Развивачи на фото-снимки 
26.62 Изработувачи на фото-снимки 
26.69 Други фото-лаборанти 

26.7 Книгоподврзувачи 

26.70 Работоводители книгоподврзувачи 
26 71 Рачни книгоподврзувачи 
26 72 Машински книгоподврзувани 
26.79 Други книгопздврзувачи 

26.8 Други работници во печатарството 

26 ВО Други работоводители во печатарство^ 
26 81 Ракува ни со машини за умножување 
26 82 Печатари на ткаенини 
26.83 Печаторесци 
26.89 Други работници во печатарството 

27 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ХАРТИЈА И ИЗРА-
БОТУВАЧИ НА ФОТО-ФОЛИИ 

17.1 Картонажери и изработувани на хартиена 
конфекција 

27.10 Работоводители на картонажа и на хартиена 
конфекција 

2711 Изработувачи на предмети од картон 
27.12 Изработувачи на хартиена конфекција 

27 2 Изработувани на фото-фолии и фото-хартиЈа 

27 20 Работоводители на производство на фото-фо-
лии фото-плочи и фото-хартија 

27 21 Изработувачи на фото-фопии и фото-плочи 
27 22 Изработувачи на фото-хартија 
27 29 Други изработувачи на фото-фолии за копи-

рање и сродни 

28 ОБРАБОТУВАНИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА 
ТУТУН 

28 1 Обработувачи на тутун 

2810 Работоводачи на подготовка и обработка на 
тутун 

2811 Сортирачи на тутун 
28 12 Мешачи на тутун 
28 13 Кондиционери на тутун 
2814 Сенани на тутун 
28.19 Други обработувачи на тутун 
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28 2 Преработувачи на тутун 

28 20 Работоводители на преработка на тутун 
28 21 Произведувани на цигари 
28 29 Други работници на преработка на тутун 

29 ПРОИЗВЕДУВАНИ НА ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

29 1 Мелничари и СРОДЕН 

29.10 Работоводител и мелничари и сродни 
29 .11 Мелничари и лупачи на жито 
29 19 Други мелничари на зрно и зачини 

29 2 Произведувани на шеќер 

29 20 Работородители на производство на шеќер 
29,21 Ракувачи со уреди за обработка на шеќерна 

репка 
29 22 Ранувачи со уреди за дифузија 
20 23 Сагуранти на шеќер 
29.24 Го грани на шеќер 
29 25 Ракувачи со уреди за рафинирање на шеќер 
29 29 Други работници ВО производствово на шеќер 

29 3 Месари и сродни 

29 30 Работоводители месари и сродни 
29 31 Месари 
29 32 Колачи на животни 
29 33 Сечачи (кројачи) на месо 
29 34 Колбасари 
29.35 Чистачи на риба 
29.39 Други работници на преработка на месо, риба 

и дроб 

29,4 Работници иа конзервирање на прехранбени 
производи 

29 40 Работоводители на конзервирање на прехран-
бени производи 

29 41 Готвани на конзерви 
29.42 Ракувач и со автоклав за пастеризација и сте-

рилизација на конзерви 
2943 Ракувачи на ypeiw за замрзнување на пре-

хранбени производи 
29 44 Ранувани на уреди за дехидрирање (сушани) 
29 45 Срлачи и саламурапти 
29.46. Пистачи сортиран^ и подготвувани на зелен-

чук, овошје и други прехранбени суровини за 
конзервирање 

29.49 Други работници на конзервирање на пре-
хранбени производи 

29 5 Млекари и сродни 

29 50 Работоводители млекари и сродни 
29.51 Млекари 
29 52 Ракува ни со апарати за пастеризација на 

млеко 
29.53 Маслари 

2Ѕ 54 Сирари 
-29.55 Сладоледари 
29.59 Други работници на преработка на млеко 

29.6 Пекари и тестенинари 

29.60 Работоводители пекари и сродни 
26.61 Пекари 
29 62 Пекари на леб и печиво рачно 
29 63 Пекари на леб и печиво машински 
22 64 Тестенинари , 
29 69 Други работници во производството на леб и 

тестенини 

29.7 Слатнари и произведувани па слатки 

29.70 Работоеодители слаткари и сродни 
29 71 Слаткари 
29,72 Чоколадари 
29 73 Бонбонџии 
29.79 Други произведувани на слатки 

23 8 Преработувачи на кафе, какао, чај и произ-
водители на зачини 

29.80 Работоводители на производство на . зачини и 
сродни 

29 81 Печачи и мелничари на кафе 
29 82 Печачи и мелничари на какао 
29 83 Мешани и дегустатсри на кафе и чај 
29 84 Произведувани на сол и други зачини 

29.9 Произведувани на масла за јадење и расти-
телни масти 

29.90 Рзостородители на производство на масла за 
јадење и растителни масти 

29.91 Пресудни на плодови за масла за јадење 
29.92 Ргфинери на масло за јадење 
29 93 Ранувани со апарати за дехидрирање на ма-

сла за јадење 

30 ПРОИЗВЕДУВАНИ НА ПИЈАЧКИ 

30.1 Пивари 

30.10 Работоводители и на производство на пиво 
30.11 Обработувачи на јачмен во производството на 

пиво 
30 12 Готвачи на слад 
30 13 Фермантатори на слад 
30 14 Произведувани на квасец 
30.19 Други работници во производството на пивб, 

квасец и слад 

30.2 Винари 

30.20 Работоводители во винарството 
30 21 Пресувачи во производството на вино 
30 22 Произведувани на вино и вински производи 
30.29 Други работници во производството на вино 
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30 3 Произведувачи на ракија и други алкохолни 
дестилати 

30 30 Работоеодители на дестилација на алкохол 
30 31 Дестилатори на алкохол 
30 32 Производлтели на ликер 

30 4 Други произведувани на пијачки 

30 40-Други рзботоводители во производното на 
пијачки 

30 41 Ракувачи оо уреди за производство на овошни 
сокови 

30 42 Ракувачи со уреди за производство на безал-
кохолни пијачки 

30.43 Визбари 

31 ДРУГИ ИНДУСТРИСКИ И ЗАНАЕТЧИСКИ 
РАБОТНИЦИ 

31.1 Изработувачи и поправани на музички инс-
трументи 

31.10 Работоводители на производство на музички 
инструменти 

31.11 Изработувачи на жичени музички инструмен-
ти ^ 

3112 Изработувачи на дувачки музички инстру-
менти 

31.13 Дотерува чи на музички инструменти 
31.19 Други изработувачи и поправани на музички 

инструменти 

31.2 Кошничарн 

31.20 Работоводители во кошничарското производ-
ство 

3121 Изработувачи на плетен мебел 
31 29 Други кошничари 

31.3 Изработувачи на четки, метли и сродни 

31.30 Работоводители на производство на четки, 
метли и сродни 

3131 Ракувпчи со машини за изработка на четки, 
мет л и и сродни 

31.39 Други изработувачи на четки, мет ли и слично 

314 Изработувачи на играчки 

31 40 Работоводители на изработка на играчки 
3141 Изработувачи на играчки 

31.5 Обработувани на плута 

31 50 Работоводители на обработка на плута 
31 51 Изработувачи на затворани од плута 
31 59 Други обработувани на плута 

31.6 Произведувани на свеќи и сродни 

3160 Работоводители на производство на свеќи и 
слично 

31 61 Производители на свеќи машински 
31,62 Воскари и сродни 

32 РАКУВАЧИ СО СТАБИЛНИ МАШИНИ И 
УРЕДИ ѕ 

32 1 Ранувани со уреди за производство и пренос 
на енергија 

3211 Ракувачи со уреди на термоелектрани 
32.12 Ракувачи со уреди на хидроелектрани 
32 13 Електровклопничари 
33.19 Други ракучачи со уреди за производство и 

пренос на, енергија 

32.2 Ранувани со други стабилни енергетски и 
други уреди 

32 21 Ранувани и одрж,увани на компресори и тастл 
генератори 

32 22 Ракузачи со парни котли 
32 23 Р.акувачи со нумпни станици 
32 24 Ранувани со хидростаници 
32 25 Ранувани со разладни уреди 
32.26 Ракувачи со уреди за греење, вентилација и 

климатизација 

32.27 Ракувачи на стабилни уреди со внатрешно 
согорурање 

32.23 Ложачи со стабилни машини и уреди 
32.29 Други работници на стабилни машини и уреди 

33 РАНУВАНИ СО ГРАДЕЖНИ И СРОДНИ ч 

МАШИНИ 

33.1 Ракувачи со справи за копање 

33.11 Ракувачи со механички лопати 
33 12 Ракуваш со копачи и рамналки 
33 13 Ракувачи со водени копачи (б а гери) 
33.19 Други пакувани со справи за копање и 

рамнење 

33.2 Ракувачи со други градежни машини 

33.21 Ракувачи со валјаци 
33.22 Ракувачи со бетонски мешалки и стабилни 

уреди за бетонирање 
33, 23 Ракувани со машини за набивање 
33.24 Ракувачи со машини за бетон ирање 
33 25 Ранувачи со машини за асфалтирана 
33.29 Д Р У Г И ПАКУВАНИ со стабилни Самоодни машини 

за градежни и сродни работи 

34 РАКУВАЧИ СО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

34.1 Екипаж на палуба и бродари — лаѓари 

34 10 Бродски работоводители — водачи на палуба 
34.11 Кормилари 
34 12 Морнари на палуба 
34.19 Друг екипаж, бродари - лаѓари 
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34.2 Екипаж на машинариици 

34.20 Бродски машиноводители — водители на 
машини 

34.21 Бродски машинист 
34.22 Мачкачи-ложачи на бродски машини 
34.29 Други работници на бродски машини 

34.3 Машиноводитсли и ложачи на локомотиви 

34.31 Машиноводители на локомотиви и помошници 
на машиноводителите 

34.32 Ложачи на локомотиви 
34.33 Возачи на локомотиви во рудници и мај дани 

34.4 Кочничари, свртничари и маневристи 

34 41 Кочничари на железница 
34.42 Свртничари на железница 
34.43 Маневристи на железница 
34.49 Други кочничари, свртничари и маневристи 

34.5 Други возачи на моторни возила 

34 51 Возачи на трамваи и жичници 
34 52 Возачи на патнички автомобили 
34 53 Возачи на автобуси 
34.54 Возачи на товарни автомобили 
34.59 Други возачи на друмски возила 

Ѕ4.6 КОЧИЈАШ И арабаџии 

34.61. Кочиџии и арба џим во друмскиот сообраќај 
34.62 Кочиџии и арабаџии во рудници, мајдани и 

сродни 

34.7 Други работници на сообраќајни средства и 
уреди 

34.71 Ракувачи со порти, брани и преводници 
34.72 Работници на суви докови и рампи 
34.73 Светилпичзри 
34.79 Други работници на сообраќајни средства и 

уреди 

35 РАКУВАЧИ СО ДИГАЛКИ, НОСАЧИ И 
СКЛАДИШНИ РАБОТНИЦИ 

35.1 Ракувачи со дигалки 

35.11 Ранувани со рударски дигалки 
35.12 Ракувачи со неподвижни дигалки 
35.13 Ракувачи со подвижни дигалки 
35.19 Други ракувачи со дигалкр! и уреди за пренос 

на товар 

35.2 Носачи 

35.21 Работници на натовар и истовар на бродови 
35.22 Работници на натовар и истовар на вагони, 

авиони и други товарни возила 
35 23 Работи иии во внатрешниот транспорт (во 

производството) 
35.29 Други работници на пренос на стоки и товар 

35.3 Складишни работници 

35.31 Складиштари 
35 32 Работници на сортирање, пакување, 

етикети р а ње и мерење 
35.39 Други работници на складирање стоки 

36 ТРГОВСКИ ПЕРСОНАЛ 

36.1, Организатори на промет ео стоки и средни 

36Л1 Кокерцшалисти и сродни 
36.12 Трговски претставници и застапници 
36.13 Контролори и инспектори во прометот со 

стоки 
36.19 Други организатори на промет со стоки 

36.2 Продавачи и посредници 

36.20 Трговски работоводители 
36.21 Продавачи во трговијата 
36.22 Посредници во прометот со стоки 
36.23 Прикажувани на стоки 
36.29 Други работници во прометот со стоки 

36.3 Магационери и жанипулапти со стоки 

36.31 Магационери во трговијата 
36.32 Манипз^ланти со стоки во трговијата 

37 УГОСТИТЕЛИ 

37.1 Раководители на угостителски организации 
(освсн директори на угостителски организации) 

37.11 Раководители на хотели, депанданси и сродни 
37.12 Раководители на ресторани и други угостител-

ски објекти 
37.19 Други раководители на угостителски објекти 

37.2 Подготвувани на храна 

37.21 Шефови на кујни 
37.22 Готвени 
37.23 Готвани — специјалисти 
37.29 Други подготвувани на храна 

37.3 Келнери и сродни 

37 31 Келнери 
37.32 Точачи и мешани на пијачки 

37.4 Други работници на угостителски услуги 

37.41 Рецепционери и портири 
37 42 Домаќини и домаќинки во хотели и на 

превозни средства 
37.43 Собари и собарици 
37.49 Други угостителски работници 

38 РАБОТНИЦИ ЗА НЕГА НА ЛИЦЕТО И 
ТЕЛОТО 

38.1 Фризери и сродни 

38.10 Берберско фризерски/ перикарски и сродни 
работоводители 

38.11 Бербери 1 

38 12 Фризери и перикари 
38.13 Педикери и маникери 

38.2 Козметичари, мафери, шмиикери и сродни 4 

38.21 ,Козметичари и шминкери 
38.22 Масери, бањари и сродни 
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39 РАБОТНИЦИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА 
ОБЈЕКТИ' И ЧИСТОТА 

39.1 Настојници на згради и куќен помошен 
персонал 

39.11 Настојник на јавни објекти 
39.12 Настојник на други згради 
39.13 Куќен помошен персонал 

39.2 Чистачи, перачи и пеглани на горна и долна 
облека 

39.20 Работоводители ца пистачи, перачи и пеглани 
на горна и долна облека 

39.21 Пистачи на облека 
39.22 Перачи на горна и долна облека 
39.23 Пеглани на горна и долна облека 

39.3 Оџачари 

39.31 Оџачари 

39.4 Други работници на одржување чистота 

39.40 Работоводители пистачи и перата на објекти 
39.41 Чистачи и перачи (освен на производствени 

постројки 

39.42 Собирачи на ѓубре и фекалии 
39.43 Аоанатори и кафилери 
39.44 Работници на чистење на производствени и 

други постројки 

40 ДРУГИ УСЛУЖНИ РАБОТНИЦИ 

40.1 Погребници и сродни 

40.11 Погребиици 
40 12 Гробари и сродни 
40.13 Балсамирачи, препаратори и сродни 

40.2 Други услужни работници 

40.21 ,Туристички водичи 
40.22 Обложувачи 
40.23 Гардеробери 
40.29 Други услужни работници 

41 ПЕРСОНАЛ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

41.1 Персонал на милиција 

41.11 Раководители во милиција 
41.12 Командири во милиција 
41.13 Милиционери 
41.19 Други работници на работи од милиција 

41.2 Криминалисти 

41.21 Криминалистички инспектори и 
криминалистички соработници 

41.22 Криминалистички техничари 

41.3 Чувари и редари 

41.31, Чувари на имоти и други објекти 
41 321 Редари 
41.39 Други чувари и сродни 

41.4 Пожарникари 
41.41 Пожарникари 
41.42 Пожарникари специјалисти за гаснење на 

одделни видови пожари (освен шумски) 

42 ВОЕНИ ЛИЦА 

42.1 Воени лица 

42.11 Воени лица 

43 РАБОТНИЦИ НА УПРАВНИ, АДМИНИСТРА-
ТИВНИ И СРОДНИ РАБОТИ 

43.1 Работници на управни работи 

43.11 Раководители на управни работи 
43.12 "Инспектори на управни работи 
43.19 Други работници на управни работи 

43.2 Работници на административни и општи 
работи 

43.21 Организатори на општи и административни 
работи 

43.22 Организатори на кадровски работи и 
евиденција 

43.23 Работници на општи и административни 
работи. 

43.24 Работници на кадровски и сродни работи 
43.29 Друг помошен персонал на општи и 

административни работи 

43.3 Работници на работи на известување на 
странки и патнички услуги 

43.31 Работници на работи на известување на 
странки 

43.32 Работници на работи на туристичко известу-
вање (патнички бироа и слично) 

43.39 Работници на други работи на известување,, 
прием и испраќање на странки 

43.4 Ранувани со машини за обработка на пода-
тоци 

43.41 Ракувач^ со машини за автоматска обработка 
на податоци 

43.42 Ранувани со книговодствени машини за об-
работка на податоци 

43.43 Ракувачи со други машини за обработка цЅ 
податоци 

43.44 Ранувани со помошни машини за обработка 
на податоци 

43.5 Работници на други административни и срод-
ни работи 

43.51 Работници на прием, преглед и распоредува-
ње на документи 

43.52 Работници на статистички работи на собира-
ње, шифрирање и обработка на податоци 

43.53 Стенографи дактилографи и сродни 
43.54 Срамнувачи (коректори) . 
43.59 Други работници на општи и административ-

ни работи 

44 РАБОТНИЦИ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ, 
БЛАГАЈНИЧКИ И СРОДНИ РАБОТИ 

44.1 Работници на финансиски и сметководствени 
работи 

44.11 Организатори на сметководствени и финан-
сиски работи 

44.12 Сметководители 
44.13 Контисти и книговодители 
44.14 Ликвидатори 
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44.19 Други работници на работи од финансиска и 
сметководствена евиденција 

44.2 Работници на благајнички и сроден работи 

44.21 Организатори на благајнички работи 
44.22 Благајници ' . 
44.29 Други работници на благајнички и сродни 

работи 

44.3 Работници на работи на ракување со инвентар 

44 31 Ракувачи со економат и инвентар 
44 39 Други работници на работи за набавка и 

ракување со инвентар. 

45 РАБОТНИЦИ НА ,МАНИПУЛАТИВНИ 
РАБОТИ НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ 

45.1 Раководители на сообраќајот и врските 

45.11 Раководители на станици, луки и пристаништа 
45.12 Раководители на пошти 
45.19 Други раководители на работи на 

сообраќајот и врските 

45.2 Возоводители и сроден персонал 

45.21 Возоводители и контролори на сообраќајот 
45 22 Испраќачи и прометници во сообраќајот 
45.23 Кондуктери и друг сроден возен персонал 

45.3 Поштари и курири 

45 31 Поштари разнесувачи 
45.32 ,Насочувачи на поштенски пратки 
45.39 Други манипуланти со поштенски пратки 

45.4 Раководители на телекомуникациони средства 
во сообраќајот 

45.41 Телефонисти 
45.42 Телеграфист 
45.49 Други ракувачи со телекомуникациони уреди 

46 ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЈА НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 
И ФУНКЦИОНЕРИ НА ИЗВРШНИ ОРГАНИ 
И НА ОРГАНИ НА УПРАВАТА НА 

- ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ 

46.1 Членови на собранија на општествено-поли-
тички заедници на постојани должности 

46.11 Функционери на собранија на СФРЈ, СР и 
САП на постојани должности 

46.12 Делегати на собранија на СФРЈ, СР и САП 
на постојани должности ^ 

46.13 Изборни Функционери и делегати на собранија 
на општини на постојани должности 

46.2 Изборни функционери на извршни органи и 
на органи на управата на постојани должностиt 

46.21 Претседатели и членови на извршни совети, 
секретари на извршни совети, претседатели на 

работни тела на извршни совети 

46.22 Заменици на секретари, потсекретари во 
секретаријати, помошници и советници на 
секретари, заменици на претседатели на 
комитети, потсекретари во комитети, помош-
ници и советници на претседатели на коми-
тети и на други колегијални тела на изврш-
ни совети 

46.23 Раководители на органи на управата и на 
организации на извршните совети, како и 

нивни заменици и помошници 
46.24 Дипломатски и конзуларни претставници 

46.3 Раководители на судови, обвинителетва и ' 
правобранителства 

46.31 Старешини на судови 
46.32 Старешини на јавни обвинителства 
46.33 Старешини на правобранителства 

46.4 Други функционери на собранија и извршни 
совети на постојани должности 

46.41 Секретари на совети, одбори, комисии, совети 
и други колегијални тела на собранијата и на 
извршните совети како и нивни заменици, од-
носно помошници 

46 42 Членови на совети, комисии и други посто-
јани работни тела на собранијата и извршни-
те совети на постојани должности 

46.43 Други функционери на собранија и изврш-
ните совети на постојани должности 

47 РАКОВОДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА 
РАБОТЕЊЕТО ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И ВО ДРУГИ САМОУП-
РАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ! 

47.1 Раководители и организатори на работењето 
во организациите на здружен труд во областа 
на стопанството 

47.11 Директори и претстедатели на работводен ко-
легијален орган 

47.12 Раководители и организатори на производ-
ството и производствените единици (фабрики, 
погони и др.) 

47.13 Раководители и организатори на истражува-
ње, развој, план, анализа и сродни 

47.14 Раководители и организатори на финансиско 
и сметководствено работење и сродни 

47.15 Раководители и организатори на транспорт и 
сродни 

47.16 Раководители и организатори на комерцијал-
но работење (продажба, набавка) и сродни 

47.17 Раководители и организатори на општи раб-
оти, кадровски работи и сродни 

47.19 Раководители и други организатори во орга-
низации на здружен труд во стопанството 

47.2 Раководители во организации на здружен 
труд на општествени дејности 

47.21 Раководители на организации за воспитување 
и образование (освен на раководители на 
училишта) 

47.22 Раководители на организации за култура и 
сродни активности 

47.23 Раководители на научни и други истражувач-
ки 'организации 
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47.24 Раководители на здравствени и сродни орга-
низации 

47.25 Раководители на домови, интерната и сродни 
. , организации , ^ 

47.26 Раководители на други самоуправни органи-
зации и заедници во општествените дејности 

48 РАКОВОДИТЕЛИ НА КОМОРИ, НА ОПШТИ 
ЗДРУЖЕНИЈА, НА САМОУПРАВНИ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ, ОПШТЕСТВЕНО -ПО-
ЛИТИЧКИ И НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖ-
НОСТИ 

48.1 Функционери и раководители во комори, оп-
шти здруженија и самоуправни интересни за-
едници на постојани должности' 

48.11 Изборни раководители во комори, општи 
здруженија и самоуправни интересни заед-
ници 

48.19 Други раководители во комори, општи здру-
женија и самоуправни интересни заедници 

48.2 Фунционери и други раководители на посто-
јани должности во општесвено-политички ор-
ганизации 

48.21 Функционери во општествено-политички ор-
ганизации на постојани должности 

48.29 Други раководители во општествено-политич-
ки организации на постојани должности 

48.3 Функционери и други раководители на посто-
јани должности во општествени организации 
и здруженија на граѓани 

48.31 Изборни раководители во општествени орга-
низации и здруженија на граѓани 

48.39 Други раководители во општествени органи-
зации и здруженија на граѓани 

49 СТРУЧЊАЦИ ХЕМИЧАРИ, ФИЗИЧАРИ И 
СРОДНИ 

49.1 Хемичари, физичари и стручњаци на сродни 
науки 

49.11 Хемичари! 
49.12 Физичари 
49.13 Геофизичари и сродни 

49.2 Техничари на хемиски, физички и сродни 
науки 

49.21 Техничари на хемиски науки 
49.22 Техничари на физички науки 
49.23 Техничари на геофизички и сродни науки 

50 СТРУЧЊАЦИ ЗА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛО-
ГИЈА 

50.1 Инженери по градежништво и сродни 

50.11 Градежни инженери 
50.12 Инженери - архитекти 
50.13 Инженери по геодезија 
50.14 Инженери урбанисти -
50.15 Комунални и санитарни инженери . 

50.2 Електроинженери и сродни 

50.21 Електроинженери 
50 22 Инженери електроничари 
50.23 Инженери по телекомуникации и системи зк 

управување 

50.3 Машински инженери и сродни 

50.31 Машински инженери 
50.32 Ваздухополовни' инженери 
50.33 Б р о д р а д е ж н и инжинери 
50 4 Рударски инженери и сродни" 
50 41 Рударски инженери 
50 42 Инженери по металургија 
50 43 Инженери по геологија 

50.5 Инженери технолози 

50.51 Инженери технолози 
50.6 Инженери но организација 

50.61 Инженери по организација на трудот 
50.62 Инженери по заштита при работата 

50.7 Техничари но технички, технолошки и срод-
ни науки 

50 71 , Градежни и архитектонски техничари 
50.72 Е /тектротехничари и техничари електроничари 
50.73 Машински техничари, бродоградежни и воз-

духопловни техничари 
50.74 Техничари - технолози 
50 75 Рударски техничари и техничари металурзи 
50.76 Техничари геолози 
50 77 Геометри и геодети 
50.78 Техничари по организација на трудот 
50.79 Техничари"цртани 

51 СТРУЧЊАЦИ ПО СООБРАЌАЈ 

51.1 Инженери по сообраќај и сродни 

51.11 Сообраќајни инженери 
51.12 Команданти на воздухоплови, пилоти, 

гатори и сродни 
51.13 Капетани и поручници во поморска пловидба 
51.14 Ка пета ни и поручници во речна и езерска 

пловидба 
51:15 Машинист на пловидба - инженери 

51.2 Сообраќајни техничари 

51.21 Сообраќајни техничари (морнарички, помор-
ски и други) 

52 СТРУЧЊАЦИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 

52.1 Биолози, ветеринари, агрономи и сродни 

52 11 Биолози, зоолози и сродни 
52.12 Ветеринари 
52.13 Земјоделски инженери 
52.14 Инженери по шумарство и сродни 

52.2 Техничари по природни науки 

52 21 Техничари биолози и сродни 
52.22 Ветеринарски техничари 
52.23 Земјоделски техничари 
52.24 Шумарски и сродни техничари 
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53 СТРУЧЊАЦИ ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И 
ДРУГ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ 

53.1 Лекари 

53.11 Лекари по општа медицина 
53.12 Лекари специјалисти 
53.13 Забни лекари (стоматолози) 
53.14 Забни лекари — специјлисти 

53.2 Фармацеути 

53.21 Фармацеути 
53.22 Фармацеути — специјалисти 

53.3 Медицински и здравствени техничари 

53.31 Медицински техничари и медицински сестри 
53.32 Здравствени техничари 
53.33 Бабици 

53.4 Забари 

53.41 Завари 

53 5 Болничар^! и друг помошен медицински пер-
сонал 

53.51 Болничари 
53 52 Тералеути ' 
53 53 Друг помошен медицински персонал 

54 ДРУГИ СТРУЧЊАЦИ 

54.1 Математичари, статистичари и вредни 

54.11 Математичари 
54 12 Статистичари 
54.13 Организатори на систем 
54.14 Аналитичари на систем 

54.2 Статистички сродни техничари 

54 21 Статистички техничари 
54.22 Техничари програмери 

54.3 Економисти, финансиски и сродни стручњаци 

54.31 Економисти 
54 32 Планери 
54.33 Книговодстевни стручњаци 
54.34 Финансиски стручњаци 

54.4 Економски и финансиски техничари 

54.41 Економски техничари 
54.42 Финансиски техничари 

54.5 Правници 

54.51 Судии 
54.52 Правосудни стручњаци (освен судии) 
54.59 Други правници 

54.6 Стручњаци по хуманитарни науки 

54.61 Географи 
54 62'Историчари и археолози 
54.63 Етно лози и антрополози 
54.64 Филозофи 

54.65 Социолози и политиколози 
54.66 Психолози 
54.67 Педагози и сродни 
54.68 Стручњаци за професионална ориентација и 

работна сила 
54.69 Социјални работници 

54.7 Филозофи и сродни 

54.71 Филозофи и лингвисти 
54.72 Преведувчи и толкувачи 

54.8 Стручњаци документаристи 

54.81 Библиотекарски стручњаци 
54.82 Архивистички стручњаци 
54.83 Музејски стручњаци 
54.84 Стручњаци по документација 

54.9 Новинари и новинарски соработници 

54.91 Уредници—новинари 
54.92 Новинари соработници 
54.93 Редактори 
54.94 Публицисти 
54.95 Новинарски техничари 

55 НАСТАВЕН ПЕРСОНАЛ 

55.1 Наставен персонал на универзитети и високи 
и виши школи 

55.11 Професори на универзитети 
55.12 Доценти, виши предавачи и предавачи 
55.13 Асистенти 
55.14 Стручни соработници во наставата (соробот-

ници на катедра семинари и др.) 

55.2 Наставен персонал на други школи 

55.21 Професори 
55.22' Наставници 
55.23 Учители 
55.24 Воспитувачи 

55.3 Друг наставен персонал 

55.31 Директори и управители на школи 
55 32 Школски инспектори 
55 33 Стручњаци за методи на образование (педа-

гошки советници) 
55.39 Друг наставен и сроден персонал 

56 УМЕТНИЦИ И УМЕТНИЧКИ СОРАБОТНИК 
ЦИ 

56.1 Книжевници и книжевни критичари 

56.11 Книжевници 
56.12 Критичари 

56 2 Сценски уметници и сценски соработници 

56 21 Режисери 
56 22 Глумци 
56 23 Водители и спикери 
5С 24 Продуценти на програми 
56 25 Сценски соработници 

56.3 Музичари и музички соработници 

56.31 Композитори и музички аранжери 
56.32 Диригенти 
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56.33 Музичари инструменталист 
56 34 Естрадни музичари 

56 35 Оперски пеани 
56„36Естрадни пеани 
56.37 Музички соработници 

56.4 Кореографи и играчи 

56.41 Кореографи 
56.42 Играчи 

56.5 Ликовни уметници и ликовни соработници 

56.51. t Сликари, вајари и сродни 
56.52 Дизајнери и други уметници на применети! 

уметности 
56.53 Сцено граф и и костимографи 
56.54 Декоратери, цртани и сродни 
56.55 Уметнички фотографи и сниматели 

56.6 Артисти и забавувачи 

56.61 Артисти и циркуски забавувачи 
56.69 Други забавувачи 

57 РАБОТНИЦИ ВО ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКА-
ТА КУЛТУРА 

57.1 Стручен - педагошки персонал во областа на 
физичката култура 

57.11 Спортски тренери и предњтаци 
57.12 Организатори на рекреација 
57.19 Друг стр у ч е н - п е д а г о ш к и персонал областа 

( на физичката култура 

57.2 Професионални спортисти 

57.21 Професионални спортисти 

58 ПРОФЕСИОНАЛНИ И ВЕРСКИ РАБОТНИ-
ЦИ 

58.1 Професионални верски работници 

58.11 Верски раководители 
58.12 Свештеници 
58.13 Членови на верскиот ред 
58.19 Други верски работници 

99 РАБОТНИЦИ БЕЗ ЗАНИМАЊЕ 

99.1 Работници без постојано завземање 

99.11 Работници без постојано занимање 

99.2 Работници нераспоредни на друго места 

99.21 Работници нераспоредени на друго место 

99.3 Работници што не можат да се групираат по 
занимање 

99 31 Работници кои потопат бараат вработување 
99.32 Работници кои да че непрецизни иди непот-

полни податоци за своето занимање или во-
општо не го навеле занимањето 

ОДЛИКУВАЊА' 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

полковници: Опачиќ Захарије Душан, П у ш -
тало Јове Бошко, Стипчић Павла Бранко; 

потполковник Ковачевић Стеве Никола;. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковници: Стипановић Алексе Мићо, Сунај ко 

Д митра Душан; ^ 
потполковник Репец Јоснпа Стјепан; 
капетан на фрегата Јововић Ђуре Миливоје; 
заставник I класа Гуштин Фран,е Иван; 
воен службеник III класа Хинић Карла Зорка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

воен службеник IV класа Чех Антена Антон; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Класић Ми-

де Мирко, Коларић Јакова Аница, П реис Едввунда 
Ладислав, Шпехар Марка Јосип, Живковиќ Ђуре 
Станко; 

— за примерни заслуги, и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постига-
ње на исклучително добри успеси во своите едини-
ци и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

полковници: Бањеглав Николе Душан, Баста 
Мате др Славко, Гордић Марка Десапко, Дмитра-
шиновић Мила Душан, Дреншки Јосдаѕа Милан; 
Јаковљевић Павла Урош, Краш Мате Божидар, 
Навала Ђуре Илија, Пашић Ивана Илија, Трнокоп 
Петра Милан, Зупанц Фраица Алојз; 

потполковник Шијан Младена Бранко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковник Жутић Стеве Марко; 

потполковници: Абрамовић Анте Марко, Бикић 
Антуна Вишеслав, Бобановић Боже Славко, Бобић 
Ђуре Марко, Богдановић Николе Душан, Булато-
во ћ Ми лова на Милета, Цокић Душана Миодраг, 
Чанак Миле Драган, Добре Илије др Ђорђе, Дунжо-
-Цафук Рудолфа др Весна, Ђорђевић Дамјана Зла-
тимир, Кнежевић Милића Јован, Козјак Ивана др 
Драгутин, Кравар Мартина Алојз, Марковић Вито-
мира Славко, Микашиновић Ваје Раде, Милеуснић 
Јулке Милан, Мишић Раденка Стојадин, Нишовић 
Стојана Светислав, Обрадовић Миле Данило, Пет-
ро в.чћ Панте Градимир, Рацг^озић Милорада Бог-
дан, Савић Пеје Неделко, Трајковић Милорад^ 
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Младен, Трифувовић Милана Владо, Вукановић 
Блаже Мирко, Зечевић Мире Веселин; 

мајори: Церјанец Владимира Славко, Чакар 
Марка Перо, Димитријевић Милана Радмило, Цу-
рушић Слепана Ћирил, Ђаковић Драге Милорад, 
Тзинђић Ва си лија Живојин, Гачић Митра Владан, 
Глоговац Данила Драган, Марковик Срећка Мили-
ја ико, Ма ти јевиќ Петра Миле. Милик Стевана Ми-
лутин, Милосављевић Михајле Стојан. Милосавље-
вик Радивоја Томислав, Начиновић Гашпара Гаета-
в-о, Павловић Васе Душан. Петревски Трај чета Ме-
-ре. Престер Фердинанца Драгутин, Сариќ Николе 
Драган, Сениќ Владисава Бранко, Стефановски 
Стојана 'Борђе, Шлсшар Мије Драгутин, Тодоровски 
Игната Најдан; 

капетани I класа: Аксентијевић Миливоја Ми-
лован, Благојевић Саве Драгољуб, Ћендик Исаила 
Томислав, Долинар Ивана Едвард, Драганић Душа-
на Лазар, "Бокиќ Богића Марко, Илибашик Радо-
вана Милош, Јовичевић Богића Михајло, Костић 
Радована Милоје, Коврлија Петра Милан, Лукић 
Радула Љубинко, Марјановиќ Богомир а Властимир, 
Маурович Антун а Драго, Милетиќ Ђорђа Душан, 
Пецко Аугуста Крешимир, Савић Јована Милетие, 
Топалов ић Р а том и ра Милош, Вараклић Радована 
Веселин; 

заставници I класа: Бартула Милорада Ристо, 
Бјелоновић Милана Милорад, Булешић Михе Иван, 
Цимбал Евдокије Станко, Цветковић Миладина 
Петков Десанчић Остоје Миле, Дивјак Миле Раде, 
Галовиќ Мире Рако, Јеѕшник Ивана Августин, Ма-
ричка Мила Иван, Мплуновић Драгика Радослав, 
С таро вик Илије Радомир, Стојановски Веселина 
Јашко, Шурина Антона Славко, Златић Радојка 
Негослав; 

застапници: Каровиќ Радована Божидар. Ка-
сум Петра Радослав, Милиновиќ Петра Крсто; 

постари водник I класа Поповиќ Стојана Ни-
кодије; 

воен службеник II класа Нимац Ивана Мерко; 
воен службеник III класа Николић Стеве Љу-

бица; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајор Илић Д рага љуба Живота; 
капетаии I класа: Бабић Лазе Раде. Бјелић 

'Буре Бранко, Нича Боже Душан. Чуорило А д ама 
Гојко. Грбиќ Илије Милан, Итрец Фрање Иван, 
Икајловпћ Рајка Радослав. Илиевски Крсте Киро, 
Јанчи Ивана Лука, Јовановић Димитрија Добри-
воје. Кришковић Миховчла Алберто. Михаљевпћ 
Николе Здравко, Нетребашић Јове Милутин. Пет-
ровић Винка Звонко. Петрушевски Веслава Алек-
сандар. Рађеновик Мирка Стеван. Радовиќ Мило-
вана Милић. Рајлик Нико-е Крсто. Србуловић 
Бранка Златимир. Шикман Дуел ша Илија, Томе-
ковић Ивана Фоањо Зафиров Стојана Здраве; 

капетачи' Цветиќ Станилгша Живорад. Токо-
виќ Цветко Спонтан. Кунарац Срете Радоје, Пет-
ковски Младена Милутин; 

поручници Барац Л^-'бинка Милисав, Дччић 
Радосава Милета. Ј У Т Ж Н Мчпка'Вичко, КрвавиовИК 
TnuBvna Р-ппм'ф. Ло^р^ћ Наче Желвко. Маретић 
Раптта Анте. Н:иемчев'^ Боаица Стево, Начински 
Ботка В лп димир СтоИчс-зпћ Драгутниа Радован, 
Војпвовић Косте Ранко; 

потпоручник П е т т о т о Крсте Душан; 
заставницч I класа: Б :елогрлгћ Стевана Душан, 

Даи-ч^певић Митра Стопан. О^лттткоиић Николе 
? Ф, Пуш Алојза Албин, Вукичевић Мила 
Момир; 

заставпици: Бабпћ Саве Милорад, Варош Саве 
Симо. Дураковић "Бане Шеи судии, Дрнкови^ Ост-
ра Јосип, Гариќ Љ,убите Мирко, Готић Слепан-а 
Владимир, Јанковиќ Радомпра Градимир. Кејжар 
Фрање Звонимир. Китанов Косте Живко, Ковач 
Стјепана Мирко, Крстиќ Свет амира Радољуб, Мар-
тиновиќ Јована Богдан, Митровић Владимира Мио-
драг, Патковић Јеле Веселин, Навловић Ратомир^ 
Живан. Петек Конрада Винценц, П етр а ш ино-в ић 
Радосава Петар, Петровић Милана Трифун. Пинтар 
Луцмја Среќко, Радетић Антона Романо^ Субановић 
Гавре Богдан, Терзиќ Пере Ђорђија, Велковски' 
Тоде Драгутин, Вуковић Драгутина Радослав, Ву-
лић Јакова Милован; 

постари водмици 1 класа: Алексиќ Мирка Ми-
ладин, Бавдовиќ Љубомира Радоман, Блажиќ Бран-
ка Божидар, Бракус Јосе Радован, Циганоѕић Ђу" 
ра Буро, Дукиќ Шиме Анђелко, Ђоковић Јована 
Слободан, Ерцег' Филипа Здравко. Гановиќ Смаин 
ла Иљаз, Гороња Петра Милан. Хрнчић Стевана 
Мирослав, Иванчев Добрина Тодор, Јаћимовски 
Доцева Душко. Јовановиќ Милана Милан, Карано-
в а Вукашина Михајло, Костадинов Костадина Кр-
сто, Костадиновић Стојана Миливоје, Ковачевиќ 
Николе Раде. Крагељ Боже Бенедикт, Марчета Ми-
л а т а Милан. Мариевски Иле Златко, Мартиновиќ 
Анте Миливоје, Матић Петра Милив-оје, Мићић Ва-
сил ii ја Војин, Михајловић Радисава Станимир, Ми-
хајловски Стојана Крумче, Милошевић Милоша 
Петар, Митровић Милана Михајло. Николик Дра-
гана Јован, Оруч Ђуре Душан, Павловић Милана 
Живко, Пешик Јере Милан, Првуловић Гвоздена 
Предраг. Ристик Ратомпра Милун, Ристик Бранка 
Властимир, Сефери Уса Џафер, Спасиќ, Вилотија 
Станимир, Стаменков^ Стојана Зоран, Станковић 
Стојана Ратко. Стеванова Неће Среќко, Сунајко 
Рада Илија. Штрбац Милана Бранко, Тодоровиќ 
Милата Предраг, Трипковпћ Станка Радосав, Угре-
новић Стојана Милибор, Врачар Станише Милан, 
Врховац Милана Милутин, Вудовић Вељк^а Славко, 
Буко-вик Лазара Милош, Завишић Николе Никола, 
Зековић Мује Симо. Зорица Ђуре Марко, Жохар 
Виктора Марјан, Џигурски Јована Сава; 

постари надници: Боројевић Милана Душан, 
Голубовић Ми лоша Павао. Ђорђевић Мирослава 
Бранко. Јокспћ Миленка Радосав, Јовановиќ Живо-
драга Драган, Корев Рудолфа Иван, Мартин Тибо-
ра Ласло, Спасиќ Мгггра Ђорђе, Вурушић Јосипа 
Владо, Живковић Стојана Зоран; 

воен службеник III класа Ковачевић Мије Дуб-
равка; 

воен службеник IV класа Влаховић Ђуре Им-
бро; 

воени службеници V класа: Рогуљић Срећка 
Братислав. Жунко Казп.мира Драгутин; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Абрамовић 
Мотика Јосип, Галехлвкћ Јосипа Златко, Грбић-
-Изековић Николе Софија, Мастелипа Милана Пе-
тар. Пиацун Агекг,е Верица, Труден Андрије Бо-
рис. Жпвојпновић Бранка Борислав, Врбанчић Ју-
рај а Мијо; 

— за особени засл\тгп на делото ширење не 
братството моту ч?гните измоли и народности во 
создава п,ето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН Б Р А Т С Т В О И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Чад Франца Маријан. Десница 
Ђуре Никола, Дивљаковић Ристе Bv^r^'un Ђуро-
Вић Светозапа Миладин, Јелсжтић Гпге Никола; 

пптнолкоинипм: Барановмћ Нике Петар, поко-
рило Митра Славко; 
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г каптетав I класа Јаковић Николе Илија; 
заставници I класа: Авдић Сулејмана Зеко, "Ки-

рин Тривка Будимир, Петрошевски- Трајана Мето-
дије; 

воен службеник II класа Штрбац Боже Марица; 
воен службеник III класа Богданов Лазара Кр-

сто; 
граѓанско лице на служба во ЈНА Бономо Анте 

Филица; 

— за особени заслуги во изградбата и јакне-
њето на Вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на Вооружените сили 
ита Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

г полковници: Басташић Луке Милан, Илић Дам-
а н а Светислав, Коморски Бранка Младен, Миоко-
вић Мила Ђуро, Новак Ивана Иван, Пласај Опе-
рана др Миљенко, Радош Јосипа Драго, Сараџић 
'Саве Ранко, Станковиќ Николе Бранко, Шобат Ла-
зара Милан, Вранешевић Милана др Милорад, 

потполковници: Беговић Петка Божидар, Бла-
жетић Мате Иван, Илић Светолика Миодраг, Кла-
шња Петра Миленко, Кртинић Мане Богдан, Павић 
Крсте Миро, Пејић Ивана Фрањо, Перишић Боже 
,Томислав, Славец Ивана Франц, Шега Алојза Вје-
кослав, Шипка Раде Љубан, Татишић Милана Јо-
ван, Тодоровић Александра Радољуб, Зечевић Ми-
лана Вукман, Жежељ Николе Никола, Живановић 
Илије Милисав; 

мајори: Ивошевић Раде Никола, ПетроврЉ Пет-
ра Лука, Смољановић Нинка Владимир, Шћекић 
Милоње Томислав; 

капетаии I класа: Каса лица Блажа Томислав, 
Маринковић Милана Златомир; 

воен службеник III класа Боројевић Јована 
Милош; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потно лковници: Бјелица Петра др Јован, Бе-
ровец Томе Вилим, Миколчевић Шиме Мијо, Ми-
лошевић Михајла Војислав, Мрган Пере Анте, 
Скочилић Фрање Јосип, Стојковски Крсте Кирил; 

мајори: Бенцерић Вида Стјегѓан, Дамјановић 
Радосава Момчило, Ђоковић Цветка Милинко, Фри-
дерић Бранка Антон, Ивковић Еожидара Станоје, 
Јовановић Величка Сава, Јовичић Здравка Гојко, 
Ковачевиќ Селима Фадил, Лешњаковић Драге др 
Иван, Марић Милана Стојан, ' Мићовић Радој ице 
Божидар, Милосављевић Момчила Владимир, Муд-
рић Ђуре Драган, Петровић Бој ина Десимир, По-
повић Миломира др Војислав, Воденски Васила 
Кирил, Вучинић Радомана Војне лав, Вујновић Ва-
се Гојко, Жентил Фрање Петар; 

капетани I класа: Барбутов Павла Иван, Богу-
новић Вује Раде, Бребрић Јосипа Иван, Цвијовић 
Радована Миомир, Чупић Милана Живојин, дави-
дов ић Јована Владимир, Динић Божидара Душан, 
'Драгић Марка Вељко, Грубор Мила Слободан, Гвоз-
деновић Симе Јанко, Губеровић Стјепана Алојзе-
-Никола, Хорват Фрање Фрањо, Хорват Ладисла-
ва Иван, Илић Јове Душан. Иванов Петра Алек-
сандар, Јакшић Рада Миле, Јованчић Миодрага Бо-
жидар, Јовановић Војне лава Љубивоје, Ковачевић 
Јарге Павле. Куколеча Мирка Симо, Марјановиќ 
Николе Симо. Милић Радомира Стојан, Миливоје-
вић Благоја Живојин, Митић Милорада Ратомир, 

Момчиловић Раде Слободан, Нађ Јосипа Иван, Нај-
довски Алексе Живко, Нинков Вељка Илија, Но-
ваковић Јове Миле, Перић "Букана Брацо, Пили-
повић Пере др Светозар, Поповић Јована Живан, 
Пуношевац Драгослава Живота, Путрић Јосипа 
Павао, Рађеноеић Симе Милан, Радошевић Симе 
Бранислав, Ресановић Милана Јован, Родић Три-
буна Вид, Скорупан Николе Станко, Смиљанић 
Радиша Светислав, Станић Исе Миле, Станојевић 
Светне лава -Љубомир, Стојановќ^ Радисава Бого-
мир, Сурла Дане Петар, Сушнић Милутина Чедо-
мир, Шерић Ивана Младен, Шевердија Петра Владо, 
Шолаја Ђује Дане, Шупут Милоша Милан, Траја-
новски Станојка Стаменко, Трифуновић Миливоја 
Драган, Умленски Јована Глигор,ЈВеличковић Сто-
ја д ина Мирослав, Војновић Бранка Петар, Буко-
виќ Млађена Радован, Живковиќ Радомира Миод-
раг, Жугић Д рато љуба Душан; 

капетани: Чурчија Милана Станко, Ђурано-
вић Драгана Недељко, Ивас Мирка Горки, Јањуз 
Душана Милан, Пањковић Мила Дмитар, Пиацун 
Николе Томо, Величковиќ Станоја Миодраг; 

поручниди: ЈХатиновић Стеве Светко, Станко-
вић Станка Боро, Стоисављевић Рајка Гојко; 

заставници I класа: Црнарић Стјепана Драго, 
Ђорић Гојка Миленко, Голубовић ПетЈза Михаило, 
Хаџић Мухамеда Мујо, Илић Драгутина Светозар, 
Илић Илије Здравко, Ивановик Пере Грујо, Ќе-
лава Андрије Стипан, Кос Винка Иван, Ковачевиќ 
Јагоша Мирослав, Крбавац Луке Саво, Лакићевић 
Владимира Радомир, Летић Труј е Алекса, Михај-
ло ВИЕ Томице Петар, Милошевић Ненада Миодраг, 
жидар, Паригрос Павла Павле, Пасуљевић Јоце 
Милош, Рендулић Фрање Иван, Савчић Радомира 
Милорад, Сладић Николе Фрањо, Субановић Гавре 
Душан, Шобат Ђуре Васо, Тановић Џафера Јунуз, 
Торлаковић Милорада Стево, ВучКовић Крсте Ми-
лан, Вуковић ^Срсте Петар; 

заставници: Алексић Будимира Велимир, Бла-
гојевић Ратомира Миодраг, Богдановић Николе 
Душко, Божић Милана Слободан, Божинов Ђорђа 
Васиљ, Бурић Теодора Ђорђе, Чипић Ђуре Иван, 
Делач Јосипа Богомир, Димитријевић Милутина 
Петар, Драгић Миј е Славко, Драгобећ Милована 
Властимир, Фератовић Зеће Мукарем, Гргић Ради-
воја, Миленко, Гросл Јосипа Марко, Халиловић 
Хирме Ариф, Игњатовић Витомира Драгослав, Илић 
Велимира Станко, Јагодић Бранка Дарко, Кнеже-
вик Ђуре В аси ли ј е, Красић Ми лутина Милан Крс-
тиќ Радојка Радомир, Ловинчић Мике Стипе, 
Мерунка Јакова Мирко, Миленковић Љубомира 
Петар, Миленовић Боривоја Новица, Минић 
Миј аила Радоман, Настески Ристе Владо, Ог-
рибић Марка Звонко, Орлић Марка Милан, 
Петрић Антона Звонко, Петровић Јосипа Сто-
јан, Прашчевић Радована Драгутин, Прскало 
Марка Стипе, Радаковић Петра Јово, Радевић Ву-
коте Ђорђе, Салиховић Абдулаха Мехмед, Савић 
Илије Војин, Станисављевић Николе Станимир, 
Стевановић Рајка Недељко, Стоиљковић Добривоја 
Ђуро, Стојановић Ристе Риста, Светић Петра Петар, 
Тасић Душана Војо, Тодоровић Боривоја Ћиро, 
Тошић Драгутина Илија, Видојевић Видоја Јован; 
Момчиловић ЛЈ?ке Раде, Недељковић Ранђела Бо-

постари водници I класа: Анђелковић Станка 
Благоје, Бранковиќ Добросава Драган, Церовина 
Крсте Ратомир, Динић Станислава Добросав, Дра-
"госавац Дане Ђуро, Фумић Стипе Мирослав, Јани-
ћијевић Миливоја Зоран, Јанковић Обрада Милић, 
Јолић Станка Александар, Јовић Петра Трајан, 
Кокотовић Душана Бранко, Лугарић Фран,е Дарко, 
Маћешић Ми лош а Никола Мзгжчић Радића Мило-
сав, Матешић Марјана Анте, Нинић Јеленка Ви-
дојко. Ланчевски Спире Благоје. Петрушевић Ни-
коле Станко, Искра јаи Луке Здравко, СтојиљковиК 
Станка Томислав, Трошић Будимира Радоје; 
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воени службеници III класа: Кучоћ Ивана Ру.-, 
жица, Радовчић Анте Недиљка; 

воени службеници IV класа: Беццековић Иг-
њаца Андрија, Ћ,узела Мартина Томо, Хабазин Јо-
сипа Иван, Јечмсница Мије Звонимир, Кожић Ива-
на Иван, Ланчић Адама Звонко. Страшек Фран-
чцшке Франц, Војновиќ Стјепана Валеит, Зорко 
Слепана Иван; 

воени службеници VI класа: Чанпћ Војислава 
Благоје, Кнежевић Благе Нада; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на- служба во ЈНА: Антолић 
Барице Јоеипа, Барић Стеве Мирко, Башић Мила 
Миле, Вебер Фрање Барбара, Бели Стрелана Јосип, 
Бертоша Јоакима Ренато, Безимовић Дековића Ај-
ка. Благец Ивана Аница, Бороговац Фехима Хађи-
ја, Бубѕш Јакова Божо, Цупић Илије Јован, Фрањ-
ковић Милана Јосип, Глоговшек Блаже Крешо, Го-
дец Рудолфа Алојз, Гугић Мате Ива, Илић Илије 
Тодор, Ивић Јоеипа Бранко, Кунтарић Илије Нада, 
Лукачек Јосипа Јосип, Малец Мартина Анкица, 
Малобабић Стеве Милан, Мартиновић Петра Иван, 
Мешановић Мустафе Кемал, Мезгец Јоже Ама лија, 
Мула османовиќ Ивана Анђела, Огризовић Милана 
Јелка. Павић Ивана Виктор, Плећаш Душана Вла-
димир, Понграп Виде Јелка, Поповић Николе Ду-
шица, Поспиш Јосипа Јосип, Птичар Мирка Јосип, 
Радоскављевић Светозара Мирослав, Рајхер Јосипа 
Драго, Ратковић Милана Никола, Ружић Звонка 
Златко, Станковић Стјепана Анкица, Стипанчић 
Владимира Дубравка, Такач Петра Штефана. Трни-
нић Ђуре Ђурђица, Веденик Викотора Аница, Вла-
ше Матије Иван, Вучковмћ Јована Михајло, Вуч-
ковић Стојана Невенка, Вуковић Марка Мартин, 
Вулинец Јосипа Мирко; 

— за примерна работа на развивањето полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старишинеки и војнички особени 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетани I класа: Балико Стјепана Иван, 1\о-
сић Гавре Ђорђе, Ђурашевић Чеде др Жељко, Го-
лубе^ и ћ Благоја Радомир. Јањић Манојла Рајко, 
Јанковић Љубомира Ратомир, Љубовић Илије Ра-
дослав, Нинковић Крсте Милан, Петровиќ Томи-
слава Радослав. Пердија Мате Јуре. Радошевић Јо-
вана Мане, Стојановић Слободана Владислав, Шпа-
но в ић Рајка Мирослав; 

капетани: Безјак Петра Владо, Ђекић Мике 
Милисав, Гајић Жарка Бранко, Јовановић Ристе 
Владимир, Мишулић Милова Предраг. Недељковић 
Љубите Живорад, Павелић Милана Горанко, Ра-
дсњић Димитрија Милић, Тејић Вошка Жељко, 
Тодоровиќ Миодрага Драган, Токић Алије Есад, 
Видовић Саве Радован; 

поручници: Атанацкобић Александра Панде, 
Бопсић Богдана Јово, Бранковиќ Милана Чедомир, 
Драгосавац Милоша Милорад, Гргић Мирка Душан, 
Гоуевски Васила Славе, Кукић Славка Бранко, 
Мирковић Васе Ђорђе. Митић Живојина Милорад, 
Николић Милорада Векомир, Обрадовић Стеве 
Бланко, Пињагић Јусуфа Омер, Радуловић Алек-
са Будимир, Солар Томе Миливој, Сћаић Мило ва-
на Бранислав, Шћепановић Милорада Милосав, 
Впсић Драгољуба Александар, Влајић Ђорѓа Гли-
горпје. Возар Даниле Јан; 

потпоручник Обрадовић Душана Мирослав; 
заставник I класа" Мрђа ЈБубомпра Млађо; 

, зае,тавници: Аврамовић Здравка Добривоје. Ћо-
рић Благоја , Живко,. Стојановик Ми лој а Предраг; 

постари водници I класа: Чечарић Радомира-
Андрија, Фајт Драгутина Данко, Хрнчић Шерифа 
Расим, Ивановић Јована Мико, Јакшић Раде Мило-
рад, Лазаревић Луке Петар, Митрески Гаве Митко, 
Павељак Карла Драгутин, Поповић Илије Слобо-
дан, Рибарић Ивана Крешо, Субашић Саве Сло-
бодан; 

постари водници: Бабовић Рацослава Момичи-
ло, Богавчић Јосипа Звонко, Бранковић Миливој,а 
Ђурађ, Братуљевић Кастаса Милић,, Дабић Душа-
на Милан, Гајић Славка Драган, Јоцић Војирлава 
Живадин, Јовић Радивоја Миливоје, Кучан Миде 
Звонко, К у њ а ш и ћ Марка Горан, Крупић Хамзе 
Назиф, Лалић Николе Симо, Левачић Фрање Ан-
тун, Лукетић Ивана Мато, Миладиновиќ Радонка 
Момчило, Матијевић Угљеше Шпиро, Минов Цана 
Санде, Орландић Душана Миодраг, Перић Драгути-
на Слободан, Понграц Фрање Антун, Поповић Сте-
ве Велимир, Соломун Дмитра Ђурађ, Стојковиќ 
Бранка Небојша, Шашо Младена Милан, Шкевин 
Шиме Звонимир, Шкрињарић Мате Стјепан, Вуко-
вић Пол да Стипе; 

БОЛНИЦИ I класа: Атанасоски Илије Јордан, 
Башиќ Мехмеда Расим, Целчић Јосе Златко, Ђурић 
Славка Љубо, Хајдуковић Петра Миланко, Хри-
стов Серафима Ристо, Јевтић Вошка Милисав, Кан-
ђера Златка Марко, Мишљенозић Ђуре Бошко, 
Нерић Драгослава Ненад, Петровић Марка Новица, 
Петровиќ Слободана Радислав, Пилиповић Мијата 
Мијат, Пошарац Живка Душан, Сказлић Кузмана 
Валтер, Тодоровиќ Предрага Љубинко, Воркапић 
Остоје Стеван, Вујасиновић Душана Зоран; 

водник Митровић Јована Зоран; 
воени службеници IV класа: Ћирић-Црнчец 

Стеве Мира, Вукелић Мане Драга; 
воен службеник VII класа Жабек Стјепака 

Томо; 
воен службеник VIII класа Просоли Станка 

Миливој; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Бајсић Пе-

тра Драгутин, Бакула Стјепана Иванка, Бин Иш-
твана Ласло, Бизјак Матије Ингеборг, Цапан Јо-
сип а Никола, Чалић Боже Манда, Денић Гизеле 
Петра, Девиќ Дервиша Разија, Драгишић Заирка 
Милан, Дубаић Јове Дане, Дупло Паје Славка, Глу-
вајић Јове Бранислав, Гроздек Андрије Марица, 
Хабе Јосипа Терезија, Храбрић Винка Антица, Ја-
ки Јосипа Владо, Јукић Антуна Ружа, Јурчевић 
Марка Винко, Карапанџа Богдана Љубица, Кезе-
ле Павла Бисерка, Крстинић Јуре Мирко, Круц 
Мирка Драгица, Макета Илије Ђурђица, Лупић 
Анте Јосип, Маркез Пере Владо, Микац Марије 
Ервин, Миниго Марина Борис," Немет Стјепана Ју-
лиус, Петрановић Ђуре Милан, Полић Фране Мар-
ко, Повалец Мирка Драго, Прошић Лазе Миланко, 
Радановић' Јосипа Марија, Раденковић Лазара Ми-
лица, Самојловић Боре Миливој, Симоновић Жи-
вав-а Вера,Скелеџија "Ивана Катица, Скочилић Ива-
на Рудолф, Спасић Петра Нада, Томић Ивана Мар-
гарита,Трбојевиќ Николе Ката, Трбовић Душана 
Никола, Вински Мије Мијо, Вукобратовић Милоша 
Петар, Шуртх Карла Гордана, Жупан Мартина 
Франциска; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето постојан полет заради осигрува-
ње на поставените задачи во единиците со кои ра-
ководат, како и за создвање услови за подигање на 
исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ " ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

полковници: Кончар. Душана Бранко, ,Лутовац 
Милете Миомир; 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковници: Мркић Саве Славко, Сикимић 
М-*гжа Борислав; 

потполковници': Газивода Стеве Војислав, Јои-
Светозар^ Јован; 

Mdj^pir Отовић Мирка Душан, Ристић Радоја 
Ми ти;а. 

граѓанско лице на служба во ЈНА Килбарда 
Николе Надежда; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан Шварц Јована Тибор; 
застапник Ђурђевић Сидора Станимир; 
в'»ег< службеник III класа Маринковић Живо-

рад? Дое:гутин; * 
зог-тг« службеници IV класа: Кожаровски Томе 

Гезри1, Шкоаван Илије Зденко, Усковић Асана 
I-IGpixitri: 

ззег-- службеник VI класа Пиљак Рада Новак; 
— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 

на мирзл,убивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и другите држави, како и за особени зас-
луги во работата на развивањето свеста на граѓа-
ните во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник: Краванић Ивана Јосип, Малеш 
Синев Лазо, Жарковиќ: Павла Јован; 

— за особени заслуги во изградбата и јакне-
њето на Вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на Вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија , 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

капетан на воен брод Николић Вошка Милен-
ко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

воен службеник III класа Комнековић Вукоја 
Миладин; 

Воени службеници IV класа Милованови^ Јо-
вана Живорад, Станић Лазара Петар; 

заставник Симић Ранка Љубиша; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Минаиовић 

Љубомира Мирјана, Миличевић Радомира Рада, 
Милошевић Милована Живомир, Мршевић Лаза-
ра Живојин, Попов Богдана Душан, Урошееић Ни-
кодпја Драгослав; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓански лица на' служба во ЈНА: Гајгер Бо-

рислава Милан, Јовановиќ Томе Драгић, Коваче-
вић Живана Смиља, Шведић Дра.го љуба Алексан-
дар, Виденовиќ Бранислава Мирољуб; 

— за примерна работа на развивањето полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување старешински и војнички особини што 
им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетан Пешић Вучета Звонимир; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Кузмановски 

Мартина Радмила, Латковић Мирјана Радмила, 
Станојевић Благоја Благоје; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството меѓу нашите народи и народности во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

полковник Богуновић Јове Младен; 
воен службеник II класа Вукелић Стеве Милан; 
заставник I класа Милосављевић Миомира Ми-

лорад; 
— за особени заслуги во изградбата и јакне-

њето на Вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на Вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковници: Казић камила Јакоб, Левков Јо-
вана др Миливоје, Млађеновић Теодора Јово, Ор-
ландини Анте Радош; 

потнолковници: Ђорђевић Младена Лука, Иса-
ковић Велимира Душан, Лазревић Илије Миливоје; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

капетани I класа: Димитриј езић Ми лутина Дра-
гољуб, Ђорђевић Чедомира Живојин, Зимоња Ђу-
ре Никола; 

заставници I класа: Безер Мије Анте, Ћирко 
Миле Лазар, Деспотовиќ Милана Светозар, Ђурић 
Љубомира Миленко. Џакула Миленка Ђорђе, Ко-
јић Владана Димитриј е, Крмелић Петра Иван, Лес-
ковац Франца Антон, Милосављевић Витомира Бо-
ра, Мирковиќ Мила Драгутин, Петковић Милоја 
Обрад, Продаиовић Гаврила Владимир. Ракић Љу-
бомира Светислав, Стојкови^ Влајка Петар, Тур-
чин Јураја Фрањо; 

заставници: Бебић Александра Борисав, Бешир 
Стојана Лазо; 
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граѓански лица на служба во ЈНА: Алексић 
Обрена Стојан. Божовиќ Јакше Радомир. Ђукић 
ЈБубомира Александар, Фрлета Стрелана Јозо, Ко-
сић Владинава Чедо, Ковачевиќ Томе Стеван, Лон-
чар Миле Ђуро, Мафиловски Лазара Александар; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постига-
ње на исклучително добри успеси во своите еди-
ници и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковник Рожић Антуна Вјекослав; 
потполковник: Лучић Милосава Миленко, Ву-

чић Јована Радул; 
капетан на фоегата Шпановић Александра Ђор-

ђе; 
мајор Ковачевиќ Милојка Стојан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетани I класа: Јовичин Тодора Андрија, Ни-
колик Богољуба Драги; 

потпоручник Гњатозпћ Николе Милан; 
заставник 1 класа Станојковски СТОЈКОВ Дра-

ги; 
заставници: СтанишпК Милана Гојко, Свјетлица 

Јове Бранко, Шкарић Богдана Јанко; 
постари водници I класа: Јанковиќ Милета 

Драгољуб. Кзматина Василија Тихомир, Крнетић 
Пеје Ђорђе, Лотиња Душана Мирко; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубиѕата соработка и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и другите држави, како и за осо-
бени заслуги во работата на развивањето свеста на 
граѓаните во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

полковник Стојичић Михајла Стојанче; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

капетан на фрегата Плећаш Д митра Владимир; 

— за особени заслуги стекнати во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата зем-
ја и за заслуги на организирањето и зацврстување-
то на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

заставник I класа Зубић Марка Љубомир;' 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

заставник Максимовиќ Велимира Драгољуб; 
граѓанско лице на служба во ЈНА: Анђелчћ 

Обрада Стеван; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Матовић 
Ђуре Гордана, Стојановик Милорада Славко; 

— за примарна работа на развивањето полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешина^ и војнички особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

постар водник I класа Ристик Јована Мио-
драг; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на Вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на Вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана и независност на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковници: Мирковиќ Луке Слободан, Решид-
беговиК Ибрахима Решид, ТомчиК Дмитрва Јово; 

потполковник: Грандовец Карл а Драго, Лазић 
Драгољуба Светислав, Мајсторовиќ Симе Божидар, 
Поповиќ Боривоја Александар, ВојчиК Саве Радо-
ван; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

мајори: Секулић Видоја Љубомир, Штембергер 
Јосипа Драго, 

капетан I класа: Јанковски Илије Ристо, Козо-
мара Стеве Гојко, Миладиновиќ Атанасија Петар; 

заставник Ивановик Мује Зијо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

потполковници: АнђелиК Јанка Миладин, Мла-
деновиќ Младена Томислав, Николик Милована 
Миодраг,By меновиќ Николе Жарко, Живадиновић 
Животе Миодраг; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

мајор Ристик Обрена Божо; 
капетани I класа: АнтиК Боривоја Радмило, 

Арсик Арсенија Зоран, Милановиќ Владимира Ми-
лован, ПантелиК Будимира Милорад, Вучинић 
Станка Божидар; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Ивановик 
Саве Божо, Јовановиќ Рада Марија; 

- — за примерни заслуги и умешност во работа-
та на развивањето на постојан полет заради оства-
рување на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постига-
ње на исклучително добри успеси во своите еди-
ници и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковник: Бошковиќ Ђурђа Милан, Ма-
ринчек Павла Јожеф, Мишчевиќ . Илије Милан, 
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Прелевић Живка Јован, Стојановић Превислава 
Братислав, Танкосић Милана Слободан, Тојага 
Стеве Душан; 

мајор Игњатовић Николе Мирослав; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Чутурић 
Хамде Изет, Грујичић Душана Стојимир, Огорелец 
Стјепана Даница, Поучки Светозара Лепосава, Ро-
диќ Блаже Радојка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

потполковник Петровић Стевана Тихомир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

потполковник Лазаревић Byкоја Добросав; 
заставници I класа: Денић Михаела Миладин, 

Хинић Петра Милорад, Илић Ћетка Гојко, Калај-
џић Лазара Милан, Петковић Величка Јован, Сте-
фановић Миодрага Драгиша; 

заставник Радосављевић Вошка Светозар; 
постар водник 1 класа Маричић Љубисава Бла-

гоје; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Галић Вида 

Матија, Лазић Максима Божидар; 

— за примерни заслуги и умешност во работа-
та на развивањето на постојан полет заради оства-
рување на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постига-
ње на исклучително добри успеси во своите еди-
ници и установи х 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

мајор Стаменковић Јована Градимир; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Босак Ми-
ло ја Вера, Дракулић Гвоздена Милица, Грујић Ду-
шана Јован, Сврзић Радомира Томислав, Винчић 
Луке Никола; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на Вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на Вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

мајор Дражић Буде Милан; 
капетан 1 класа Кнежић Митра Крсто; 
заставник I класа Лазић Владимира Ђуро; 
воен службеник IV класа Тодоровић Душана 

О п гз , 

- за залагање и постигнати успеси во работата' 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

грађански лица на служба во ЈНА: Брчић Фи-
липа Ана, Дивац Трајка Ратка, Јаношевић Боже 
Славица, Кукић Властимира Ружица, Курте Тома 
Олга, Радисављевић Ђорђа Марија; 

— за примерна работа на развивањет-о полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешински и војнички особини 
кои служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетан Станковић Миће Драган; 
граѓански лица на служба во ЈНА: Божиновски 

Миленка Јован, Денчић Велимира Драган, Марко-
вик Радивој а Бранко. 
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Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетив Мијатовиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

269. Одлука за прогласување на претседател 
на Претседателството на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија 725 

270. Одлука за прогласување на потпретседа-
тел на Претседателството на Социјалис-
тичка Федератвна Република Југославија 725 

271. Одлука за именување па секретар на Со-
ветот на федерацијата — — — — — 725 

272. Одлука за Единствената методологија за 
изработка на билансите на основните зем-
јоделски и прехранбени производи на ре-
публиките, на автономните покраини и 
на федерацијата - - . - — — - — 725 

273. Решение за највисоките износи на дне-
вниците за службено патување во стран-
ство што на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации им се при-
знаваат во материјални трошоци — — 738 

274. Решение за забрана на внесувањето и 
растуоањето на весникот „Neue Zurcher 
Zeitung" - - ^ - - - - - 748 

275. Правилник за најмалиот број на членови 
на екипажот за безбедна пловидба што 
мораат да го имаат поморските бродови 
на трговската морнарица на Социјали-
стичка Федеративна Република Југосла-
вија — — — — - — - — — " 748 

276. Правилник за звањата, условите за зд-
обивање со звање и за овластувањата на 
'членовите на екипажот на поморските 
бродови на трговската морнарица на Со-
цијалистичка Федеративна Република 
Југославија —, — — — — - — — 750 

277. ^Решение за Единствена класификација^ 
на занимањата — — - — — — — ' 756 

Одликувања — — — — — — — — 776 


