
Четврток, 31 декември 1970 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 60 ГОД. XXVI 

678. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАС-
ТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 
ПРЕЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ МЕРКИ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЈА ВО СТО-

ПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за овластување на Со-
јузниот извршен совет за преземање определени 
мерки за спроведување на стабилизација во сто-
панството, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 28 декември 
1970 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 28 декември 1970 година. 

IIP бр. 968 
29 декември 1970 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е р. 

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

З А К О Н 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ МНРКИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЈА ВО 

СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Заради спроведување на определени мерки на 

политиката на стабилизација во стопанството, што 
ја утврди Сојузната скупштина, се овластува Со-
јузниот извршен совет до 30 април 1971 година: 

1) да ги менува односно да ги укинува постој-
ните стапки на сојузниот данок на промет на про-
изводи и услуги, како и да ја пропишува обврска-
та за плаќање данок на промет на оние стоки и 
услуги за кои ваквата обврска не е предвидена со 
важечките прописи; 

2) да ги менува односно да ги укинува постој-
ните царински стапки и стапките на другите давач-
ки што се наплатуваат при увозот на стоки од стран-
ство, како и да ја пропишува обврската за плаќа-
ње на царина и други постојни давачки за стоки-
те и услугите за кои таквата обврска не е предви-
дена со важечките прописи; 

3) да ги пропишува мерките во областа на кре-
дитео-монетарната политика; 

4) да ги пропишува мерките на непосредна оп-
штествена контрола на цените од надлежност на 
републиките и општините — за производите и ус-

лугите чии цени се од особено значење за стабилно-
ста на пазарот или за животниот стандард на работ-
ните луѓе. 

Член 2 
За секоја мерка пропишана врз основа на о -

властувањето од членот 1 на овој закон Сојузниот 
извршен совет ќе ја извести без одлагање Сојуз-
ната скупштина на првата наредна седница. 

По истекот на рокот во ко ј можел да ги про-
пишува со овој закон определените мерки, Сојуз-
ниот извршен совет ќе ft поднесе на Сојузната 
скупштина извештај за сите пропишани мерки, за 
постигнатите и очекуваните ефекти на тие мерки. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , 

679. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
ПА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА Ф И Н А Н С И Р А Њ Е НА 

ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Се прогласува Законот за измена на Основниот 
закон за финансирање на општествено-политички-
те заедници, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 28 декември 
1970 година и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор од 28 декември 1970 година. 

ПР бр. 975 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Џоповиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИ-
Н А Н С И Р А Њ Е НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-

ТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Основниот закон за финансирање на оп-

штествено-политичките заедници („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69 и 
32/70) во членот 36 став 1 процентот: „3%" се заме-
нува со процентот: „5%". 
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Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

680. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО КРЕДИТИРАЊЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-

НИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА 

Се прогласува Законот за привремено кредити-
рање на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на стопанскиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 28 декември 1970 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 28 декември 1970 година. 

ПР бр. 959 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е р. 

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

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО КРЕДИТИРАЊЕ НА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА 

Член 1 
До донесувањето на прописите за постојаните 

средства на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на стопанскиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и крчишта за период од 1971 
до 1975 година (во понатамошниот текст: Фондот), 
средствата за кредитирање на Фондот за периодот 
јануари-тмарт 1971 година привремено се обезбеду-
ваат од приходот на федерацијата од камата иа фон-
довите во стопанството врз база 112 односно во вку-
пен износ 3/12 од приходите на Фондот за 1970 го-
дина утврдени со Претсметката на средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството за 
1970 година. 

Вкупниот износ на средствата за кредитирање 
што Фондот може да ги користи според ставот 1 
на овој член, не може да го надмине износот од 
528,000.000 динари. 

Член 2 
Средствата за кредитирање што Фондот ќе ги 

добие врз основа на членот 1 на овој закон, ќе се 
заометаат во средствата за кредитирање што ќе му 
се дадат на Фондот за 1971 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

681. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИС-
КИ ИНТЕРЕСНИ СТОПИ И ЗА ДАВАЊЕ НАДО-
МЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ И ДОДАТЕН ИНТЕРЕС 
НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ТОВАР НА 

СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
определување на пониски интересни стопи и за да-
вање надоместок на интересот и додатен интерес 
на определените кредити на товар на средствата на 
федерацијата, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 29 декември 
1970 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 29 декември 1970 година. 

ПР бр. 986 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ИНТЕРЕСНИ СТОПИ И ЗА ДАВА-
ЊЕ НАДОМЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ И ДОДАТЕН 
ИНТЕРЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ТО-

ВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за определување на пониски инте-

ресни стопи и за давање надоместок на интересот и 
додатен интерес на определените кредити на товар 
на средствата на федерацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/66, 17/67, 42/67, 24/68 и 5/69) во чле-
нот 9 се бришат ст. 5 и 6. 

Член 2 
Во членот 10 се брише ставот 2. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 

година. 

682. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ИЗНОСОТ ДО КОЈ ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗВОЗНИ 
РАБОТИ МОЖЕ ДА ПРЕЗЕМА ОБВРСКИ ЗА 1971 

И 1972 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за определување на износот до кој Фондот за 
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кредитирање и осигурување на определени извоз-
ни работи може да презема обврски за 1971 и 1972 
година, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 
декември 1970 година. 

ПР бр. 967 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ ФОНДОТ ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ ИЗВОЗНИ РАБОТИ МОЖЕ ДА ПРЕЗЕМА 

ОБВРСКИ ЗА 1971 И 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за определување на износот до кој 

Фондот за кредитирање и осигурување на опреде-
лени извозни работи може да презема обврски за 
1971 и 1972 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/70), по членот 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 

„За целите од членот 1 на овој закон, во пе-
риодот јануари-март 1971 година, покрај средства-
та што Фондот за кредитирање и осигурување на 
определени извозни работи може да ги користи во 
смисла на членот 1 став 2 на овој закон, ќе се вр-
ши и привремено кредитирање на Фондот најмногу 
до износ од 220,000.000 динари од средствата на ка-
матата на фондовите во стопанството пресметани и 
уплатени во тој период во корист на сметката на 
федерацијата за инвестиции во стопанството. 

Враќањето на износот кој на Фондот во сми-
сла на ставот 1 на овој член се дава во вид на кре-
дит, ќе се регулира при донесувањето на прописи-
те за начинот на обезбедувањето на средствата на 
Фондот во смисла на членот 1 став 1 на овој закон." 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

683. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ 
НА ПРИХОДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ОД СОЈУЗ-
НИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за издвојување дел на приходот на федераци-
јата од сојузниот данок на промет на стоки на ма-
ло за инвестиции во стопанството, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 

народите од 29 декември 1970 година и на седница-
та на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година. 

ПР бр. 983 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУ-
ВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИХОДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ОД СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ 
НА МАЛО ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за издвојување дел на приходот на 

федерацијата од сојузниот данок на промет на сто-
ки на мало за инвестиции во стопанството („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 13/69), во членот 1 се дода-
ва нов став 2, кој гласи: 

„Под условите од ставот 1 на овој член ќе се 
издвои од 1 јануари до 31 март 1971 година во ко-
рист на сметката на федерацијата за инвестиции 
во стопанството износот од 8 милиони динари." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

684. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ 
ОД ПРИХОДИТЕ ОД СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРО-
МЕТ И ОЦ ЦАРИНИ ВО КОРИСТ НА СМЕТКАТА 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО-

ПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за дополненија на Зако-
нот за издвојување дел од приходите од сојузен да-
нок на промет и од царини во корист на сметката на 
федерацијата за инвестиции so стопанството, што го 
усвои Сојузната скупштина, на "седницата на Со-
борот на народите од 29 декември 1970 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 
1970 година. 

ПР бр. 984 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУ-
ВАЊЕ ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД СОЈУЗЕН ДАНОК 
НА ПРОМЕТ И ОД ЦАРИНИ ВО КОРИСТ НА 
СМЕТКАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИ-

ЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за издвојување дел од приходите 

ОД сојузен данок на промет и од царини во корист 
па сметката на федерацијата за инвестиции во сто-
панството („Службен лист иа СФРЈ'4, бр. 5 67, 5/69 и 
22/70). во членот 1 став 1 по зборовите: „и 1970 го-
дина" се додаваат зборовите: „и од 1 јануари до 31 
март 1971 година". 

Член 2 
Во членот 3 по ставот 4 се додава нов став 5, 

кој' гласи: 
„Средствата формирани според членот 2 ка овој 

закон во периодот од 1 јануари до 31 март 1971 го-
дина, ќе се користат до износот од 255 милиони ди-
нари за извршување на дел од обврските на феде-
рацијата за инвестиции во стопанството во тој пе-
риод." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ41. 

685. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ ИА ДЕЛ 
ОД ПРИХОДОТ ОД ЦАРИНА ВО КОРИСТ НА 
СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕС-
ТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1970 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнение па Зако-
нот за насочување на дел од приходот од царина во 
корист на- средствата на федерацијата за инвести-
ции во стопанството во 1970 година, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите од 29 декември 1970 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година. 

ПР бр. 985 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е p. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВА-
ЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДОТ ОД ЦАРИНА ВО КО-
РИСТ НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1970 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Во Законот за насочување на дел од приходот 

од царина во корист на средствата на федерација-
та за инвестиции во стопанството во 1970 година 
(..Службен лист на СФРЈ", бр. 25/70), ЕО членот 1 
се додава нов став 2, кој гласи; 

^Царината наплатена по основот од ставот 1 на 
овој член ќе се пренесува и во периодот од 1 јану-
ари до 31 март 1971 година до износ од 15,000.000 
динари во корист на средствата на федерацијата за 
инвестиции во стопанството/4 

Член 2 
Овој закон влегура во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

686. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ОД 1 ЈА-

НУАРИ ДО 31 МАРТ 1971 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување на 
средствата на федерацијата за инвестиции во сто-
панството од 1 јануари до 31 март 1971 година, што 
го усвои Сојузната скупштина, ма седницата на Со-
борот на народите од 29 декември 1970 година и на 

'седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 
1970 година. 

ПР бр. 981 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-
СТВОТО ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАРТ 1971 ГО-

ДИНА 

Член 1 
До донесувањето на прописите за средствата на 

федерацијата за инвестиции во стопанството, а за-
ради овозможување на извршување на обврските 
на федерацијата за инвестиции во стопанството, со 
овој закон за периодот од 1 јануари до 31 март 1971 
година се обезбедуваат потребните средства на фе-
дерацијата за инвестиции во стопанството. 

Член 2 
За целите од членот 1 на овој заке« ќе се ко-

ристат средствата кои според важечките прописи 
се насочени во корист на сметките на средствата 
па федерацијата за инвестиции во стопанството за 
извршување на обврските на федерацијата за инве-
стиции во стопанството, и тоа: 

1) од ануитетите по порано одобрените кредити 
од средствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството, освен ануитетите по кредитите даде-
ни по основот на учество на федерацијата во кре-
дитирањето на извозот на опрема и бродови и на 
изведување инвестициони работи во странство на 
кредит, и -ануитетите по кредитите дадени "преку 
Фондот на федерацијата за кредитирање на стопан-
скиот развој на стопански недоволно • развиените 
републики и краишта; 



Четврток, 31 декември 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 60 — Страна 1513 

2) од каматата на кредитните фондови на де-
ловните банки; 

3) од каматата на средствата на општествено-
-политичките заедници за инвестиции во стопан-
ството; 

4) од делот на сојузниот данок на промет и од 
царината; 

5) од инвестиционите средства што се користат 
како средства на федерацијата за инвестиции во 
стопанството; 

6) од каматата на кредитите на Народната бан-
ка на Југославија. 

Член 3 
Средствата од членот 2 на овој закон ќе се ко-

ристат за извршување на обврските на федераци-
јата во стопанството, и тоа: 

1) за сразмерно извршување на обврските не-
извршени до крајот на 1970 година што се утврде-
ни со сојузни прописи; 

2) за сразмерно извршување на обврските на 
федерацијата за инвестиции во стопанството кои 
според сојузните прописи стасуваат до 31 март 1971 
година. 

Член 4 
Се овластува Сојузниот извршен совет да ја 

утврди согласно чл. 2 и 3 од овој закон, претсмет-
ката на федерацијата за инвестиции во стопанство-
то за периодот од 1 јануари до 31 март 1971 година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 

година. 

687. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ИЗГРАДБАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 
ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за изградбата на инвестицио-
ните објекти, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 29 декем-
ври 1970 година и на седницата па Стопанскиот со-
бор од 28 декември 1970 година. 

ПР бр. 964 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ИЗГРАДБАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 

ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Основниот закон за изградбата на инвести-

ционите објекти („Службен лист на СФРЈ1', бр. 

20/67, 30/68 и 55/69) во членот 19 на крајот на точка-
та 6 точката се заменува со точка и запирка и по-
тоа се додава кова точка' 7, кбја гласи: 

„7) потврда на Службата на општественото кни-
говодство дека инвеститорот поднел докази за 
обезбедување на средствата на начинот пропишан 
во чл. 69 и 70 на овој закон." 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Одредбата на точката 7 од ставот 1 на овој 

член не се однесува на изградбата на станови и на 
станбени згради." 

Член 2 
Во членот 25 во ставот 2 по зборовите: „тунели 

на сообраќајници и хидроенергетски објекти, мос-
тови" се става запирка и се додаваат зборовите: 
„специфични работи врз некои индустриски об-
јекти". 

Член 3 
Во членот 70 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Службата на општественото книговодство е дол-

жна на инвеститорот, на негово барање, да му из-
даде потврда за обработување на средствата за фи-
нансирање на изградбата на објекти, кога тој ќе и 
ги поднесе соодветните докази од ставот 1 на овој 
член." 

Член 4 
Во членот 71 зборовите: „и да и поднесе дока-

зи за обезбедување" се заменуваат со зборовите: „за-
ради проверување дали нема промени во начинот 
на обезбедувањето", а зборот: „десет" — со зборот: 
„петнаесет". 

Член R 
Во членот 74 по ставот 3 се додава нов стаз 4, 

кој гласи: 
„Ако во текот на годината немало пречекору-

вања, инвеститорот е должен за тоа писмено да ја 
извести Службата на општественото книговодство 
до крајот на февруари следната година." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член в 
Во членот 79 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Органот на техничката инспекција е должен 

на барање од Службата на општественото книго-
водство да го запре натамошното градење ако ин-
веститорот не обезбедил средства за финансирање па 
изградбата на инвестициониот објект, односно ако не 
постапил според одредбите на членот 75 од овој за-
кос!, и за тоа писмено да ја извести Службата во рок 
од 15 дена од денот на приемот на тоа барање." 

Член 7 
Во членот 81 став 1 на крајот од точката 9 то-

чката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова точка 10, која гласи: 

„10) ако не ја извести Службата на општестве-
ното книговодство дека во текот на годината нема-
ло пречекорување (член 74 став 4)." 

Ч л ш 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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688. 
Брз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ИНТЕРКАЛАРНА КАМА-
ТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

ВО СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за ослободување од пла-
ќање интеркаларна камата на корисниците на кре-
дити од средствата на федерацијата за инвестиции 
во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина, 
ка седницата на Соборот на народите од 27 ноември 
1970 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 23 декември 1970 година. 

ПР бр. 952 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ИНТЕРИ 4-
JIAPEIA КАМАТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА КРЕ-
ДИТИ ОД СРЕДСТВАТА КА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Корисниците на кредити од средствата на фе-

дерацијата за инвестиции во стопанството се осло-
бодуваат по кредитите што им се одобрени до вле-
гувањето во сила на овој закон од обврската за пла-
ќање на интеркаларна камата по тие кредита 

Како интеркаларна камата, во смисла на овој 
закон, се подразбира каматата пресметана за вре-
мето на користењето на кредитот, а до почетокот на 
отплатниот период. 

Член 2 
Ослободувањето од обврската за плаќање на ин-

терна ларна камата се однесува, согласно одредби-
те од овој закон, и на кредитите дадени од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на стопанскиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта (во понатамошниот 
текст: Фондот). 

Деловните банки преку кои средствата на Фон-
дот се пласирани па крајните корисници на креди-
тите се ослободуваат од оверената за плаќање на 
интерналарпа кадата според одредбите на ставот 
1 од овој ччен, пол услов тие да ги ослободат крај -
ните корисници од обврската за плаќање на интср-
каларна комата за износот што е пресметан врз ос-
нова на договорот за кредит со Фол дот. 

Износите на интернакарпата кадата пц чие пла-
ќање корисниците на кредитите се ослободуваат 
според одредбите од овој член, паѓаат на товар на 
средствата на Фондот. 

Член 3 
По кредитите од членот 1 на ог:ој закс/i што се во 

користење нигерка лс рната капата пр'.сметана до 
крајот на 1070 година се отпишува на товар на сред-
ствата па федерацијата за инвестиции во стопан-
ството. 

Член 4 
По кредитите од членот 1 на овој закон што поч-

нале да се отплатуват, за износот на интер кал зрна-
та камата пресметана до денот на почетокот на от-
платувањето на кредитот ќе се намали долгот по 
кредитот, и врз така намалениот долг ќе се утвр-
дат нови износи на ануитетите за преостанатото 
време на отплатување на кредитот. 

Долгот по кредитите од ставот 1 на овој член 
може да се намали најмногу до височината на ос-
татокот од долгот по кредитот утврден според тој 
став. 

По кредитите што почнале да се отплатуваат 
намалување на долтот во смисла на ст. 1 и 2 од 
овој член, ќе се изврши на товар на средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството. 

Член 5 
Ануитетите по кредитите од средствата на фе-

дерацијата за инвестиции во стопанството кои, со-
гласно договорот за кредитот склучен до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, втасуваат за 
наплата до крајот на 1970 година, ќе се наплатуват 
БО износите според договорот, без оглед дали по 
тој ден рокот на втасувањето за наплата е продол-
жен за подоцнежниот период. 

Член 6 
Одредбите на чл. 1, 3 и 4 од овој закон нема да 

се применуваат врз кредитите што се отплатени, 
како ниту врз средствата по кредитите дадени од 
средствата на бившиот Општ инвестиционен фонд 
кои според посебни закони се пренесени во фондо-
вите на стопански недоволно развиените републики 
и краишта. 

Републиките можат да определат и Брз сред-
ствата по кредитите дадени од средствата на бив-
шиот Општ инвестиционен фонд кои според посеб-
ни закони се пренесени во фондовите иа стопански 
недоволно развиените републики и краишта да се 
применуваат одредбите на овој закон. 

Член V7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1971 година. 

689. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПРЕЧЕКОРУВА-
ЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ИЗГРАДБАТА НА 
ПРУГАТА БЕЛГРАД—БАР НА ТЕРИТОРИЈАТА 
ВЛ СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

Се прогласува Законот за привремено обезбе-
дување на делот на средствата за покривање на 
пречекорувањето на трошоците на изградбата на 
пругата Белград—Бар на територијата на Соција-
листичка Република Црна Гора, што го усвои Со-
јузната скупштина, па седницата на Соборот на на-
родите од 29 дскегЈггл! 1970 година и на седницата 
на Стопанскиот собор ед 29 декември 1970 година. 

ПР бр. 938 
29 декември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на 'Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПРЕЧЕ-
КОРУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ИЗГРАД-
БАТА НА ПРУГАТА БЕЛГРАД—БАР НА ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА ЦРНА ГОРА 

Член 1 
До донесувањето на прописите за обезбедува-

њето на средствата за покривање на пречекорува-
њето на трошоците на изградбата на пругата Бел-
град—Бар на територијата на Социјалистичка Ре-
публиката Црна Гора, со овој закон привремено се 
обезбедува дел на средствата за покривање на пре-
чекорувањето на тие трошоци, во износ од 180 ми-
лиони динари. 

Член 2 
Народната банка на Југославија ќе и одобри 

за целите од членот 1 на овој закон кредит во из-
нос од 180 милиони динари на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора од средствата на штедните 
влогови на Поштенската штедилница депонирани 
кај Народната банка на Југославија. 

Средства за враќале на кредитот одобрен спо-
ред ставот 1 на овој член ќе обезбеди Социјали-
стичка Република Црка Гора. 

Член 3 
Средствата на кредитот, одобрен според членот 

2 на овој закон, ќе се користат: 
1) до износот од 120 милиони динари во јану-

ари 1971 година за покривање на пречекорување-
то иа трошоците од членот 1 на овој закон кои до 
крајот на 1970 година стасале за исплата; 

2) до износот од 60 милиони динари за покри-
вање на пречекорувањето на трошоците од членот 
1 на овој закон кои ќе стасаат за исплата во 1971 
годила. Динамиката на користењето на овој дел на 
кредитот ќе ја утврдат со договор Извршниот со-
вет на Црна Гора и Народната банка на Југосла-
вија. 

Член 4 
Договорот за кредитот, одобреа според чл. 2 и 

3 на овој закон, ќе го склучи со Народната банка 
на Југославија Извршниот совет на Социјалистич-
ка Република Црна Гора. 

Отплатувањето на овој кредит ќе се врши во 
еднакви годишни рати од 1976 до 1985 година. 

Каматната стапка на средствата на овој кре-
дит се утврдува во височина на каматната стапка 
по која Народната банка на Југославија плаќа 
камата на штедните влогови на Поштенската ште-
дилница. 

Со договорот ќе се утврди, Социјалистичка 
Република Црна Гора да и ги надомести на На-
родната банка на Југославија фактичните трошоци 
во врска со овој кредит. 

Согласност на договорот дава сојузниот секре-
тар за финансии. 

Член 5 
Одредбите на овој закон ќе важат до донесу-

вањето на прописите за обезбедувањето на сред-
ствата за покривање на пречекорувањето на тро-
шоците на изградбата на пругата Белград—Бар на 
територијата на Социјалистичка Република Црна 
Гора. 

Договорот склучен во смисла на одредбите од 
овој закон, ќе се усогласи со прописите што ќе 
бидат донесени. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

690. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТА-
ПУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА — НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА 

ОПШТИНИТЕ ДРНИШ, КНИН, СИЊ И ГАЦКО 

Се прогласува Законот за отстапување на опре-
делени приходи на федерацијата — на резервните 
фондови на општините Дрниш, Книн, Син, и Гацко, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 29 декември 1970 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декем-
ври 1970 година. 

ПР бр. 980 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА — НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОН-
ДОВИ НА ОПШТИНИТЕ ДРНИШ, КНИН, СИЊ И 

ГАЦКО 

Член 1 
На резервните фондови на општините Дрниш, 

Книн, Сињ и Гацко што ги погоди земјотресот во 
септември 1970 година, им се отстапува приходот од 
сојузниот придонес од личниот доход од работен од-
нос и од сојузниот придонес од личниот доход од 
земјоделска дејност што ќе се наплатат на терито-
риите на тие општини од 1 октомври 1970 до 31 де-
кември 1971 година. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

691. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТА-
ПУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ОД КАМАТАТА НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАН-
СТВОТО — НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОП-

ШТИНИТЕ ДРНИШ, КНИН, е И Њ И ГАЦКО 

Се прогласува Законот за отстапување на при-
ходите на федерацијата од каматата на фондовите 
во стопанството — на резервните фондови на оп-
штините Дрпиш, Книн, Сињ и Гацкој што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
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народите од 29 декември 1970 година и на седница-
та на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година. 

ПР бр. 979 
29 декември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ Н \ ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ОД КАМАТАТА НА ФОНДОВИТЕ ВО 
СТОПАНСТВОТО — НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ 
НА ОПШТИНИТЕ ДРНИШ, КНИН, СИЊ И ГАЦКО 

Член 1 
Каматата на фондовите во стопанството што 

стопанските организации и други обврзници од те-
риториите на општините Дрниш, Книн, Сињ и Гац-
ко кои се оштетени од земјотресот во 1970 година, 
се должни да ја плаќаат во корист на федерација-
та од 1 јануари до 31 декември 1970 година им се 
отстапува на резервните фондови на тие општини. 

Одредбата на ставот 1 на овој член се однесува 
и на самостојните организации на здружен труд 
што се наоѓаат на териториите на општините од 
тој став, а кои се во состав на стопанските орга-
низации чие седиште е надвор од териториите на тие 
општини. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

692. 

Брз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИ-
ЧЕНО КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕ-
ЗЕРВНИОТ ФОНД НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-

ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО 1971 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за ограничено користе-
ње на средствата на резервниот фонд на опште-
стЕено-политичките заедници во 1971 година, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 28 декември 1970 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 
декември 1970 година. 

ПР бр. 961 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ОГРАНИЧЕНО КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ОПШТЕСТВЕНО-

-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО 1971 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата на резервниот фонд на општестве-

но-политичката заедница можат да се користат, во 
текот на 1971 година во смисла на членот 96 став 1 
точка 2 на Основниот закон за финансирање на оп-
штествено-политичките заедници, за обезбедување 
средства на буџетот и фондовите на општествено-
-политичката заедница, и тоа во јануари — до из-
нос од една дванаесеттина на вкупно распоредените 
приходи во билансот на буџетот за 1970 година, во 
февруари — до износ од една' дванаесетти^ нама-
лена за 10%, а во наредните месеци намалена уште 
за по 10% во секој месец. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

693. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНИТЕ МЕРКИ ВО ОБЛАСТА НА УТВРДУВА-
ЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО РАБОТНИТЕ И ДРУ-

ГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за привремените мерки 
во областа на утврдувањето на средствата за испла-
тување на личните доходи во работните и други 
организации, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 29 декември 
1970 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 29 декември 1970 година. 

ПР бр. 987 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ МЕРКИ ВО ОБЛАСТА НА 
УТВРДУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛА-
ТУВАЊЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО РАБОТ-

НИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
До влегувањето во сила на републичкиот од-

носно покраинскиот закон за насочувањето на 
распределбата на доходот во работните организа-
ции, а најдоцна до 30 април 1971 година, самостој-
ните организации на здружен труд можат да испла-
туваат, во согласност со остварените резултати на 
работата, лични доходи и средства на заедничката 
потрошувачка наменети за исплата на работници-
те најмногу до 11% над исплатените износи по 
еден работник: во 1970 година. 
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По исклучок од одредбата на ставот 1 од ОВОЈ 
"лен, самостојната организација на здружен труд 
во која исплатениот личен доход по еден работник 
во 1969 година или за последните три години бил 
за 25% или повеќе проценти под просечниот износ 
на личниот доход во републиката односно во покра-
ината во 1969 година односно во последните три 
години, и во која порастот на личниот доход во 
1970 година во однос на 1969 година бил помал од 
10'/*, може, во согласност со резултатите на рабо-
тата и во согласност со општинското собрание, да 
исплатува лични доходи и средства на заедничката 
птрошувачка наменети за исплата на работници-
те и пад 11%. 

Член 2 
Самостојната организација на здружен труд во 

која исплатените лични доходи по еден работник 
во 1969 година биле за 25'/» или повеќе проценти 
над просечниот личен доход по еден работник во 
републиката односно во автономната покраина во 
таа година, и во која порастот на личниот доход во 
1970 година во однос на 1969 година бил поголем од 
просечниот пораст во републиката односно во ав-
тономната покраина може, во согласност со оства-
рените резултати на работата, да исплатува лични 
доходи и средства на заедничката потрошувачка 
наменети за исплата на работниците, со тоа што 
процентот на порастот на исплатените износи по 
еден работник да не може да биде поголем од раз-
ликата која се добива кога од 11 процентни поени 
ќе се одземе бројот на процеитните поени за кои 
порастот на личните доходи во 1970 година во од-
нос на 1969 година во организацијата бил поголем 
од просечниот пораст на личните доходи во репуб-
ликата односно во автономната покраина. 

\ Ѕ Средствата на заедничката потрошувачка на-
менети за исплата на работниците на самостојните 
организации на здружен труд во дејностите што се 
опфатени со Законот за привремено запирање по-
растот на личните доходи во работните организации 
од определени дејности („Службен лист на СФРЈ1', 
бр. 54/67, 26/68 и 55/68), а не склучиле или не прис-
тапиле кон спогодба, не можат по еден работник 
да бидат поголеми од износот на тие средства по 
еден работник во 1967 година, наголемо« за про-
сечниот пораст на животните трошоци во репуб-
ликата односно во автономната покраина. 

Член 3 
Со републички односно со покраински закон 

може да се предвиди личните доходи да можат да 
се исплатуваат и над 11% (член 1 став 1), ако се 
оцени дека тоа е неопходно. 

Со републички односно со покраински закон 
можат да се предвидат и отстапувања од одредбите 
на чл. 1 и 2 на овој закон за одделни групации од-
носно самостојни организации на здружен труд, ако 
се оцени дека тоа е економски оправдано и е во 
согласност со резултатите на работата: 

Член 4 
Службата на општественото книговодство ќе 

го следи и контролира спроведувањето на овој за-
кон. 

Сојузниот совет за труд во спогодба со Служ-
бата на општественото книговодство, ќе го опре-
дели начинот па утврдувањето на просечниот из-
нос на личните доходи односно просечниот износ 
на средствата иа заедничката потрошувачка на-
менети за исплатување на работниците од чл. 1 и 
2 па овој закон. 

Службата на општественото книговодство ќе го 
"запре исплатувањето на делот на личните доходи и 
на средствата на заедничката потрошувачка на-
менети за исплата на работниците, ако утврди де-
ка исплатата не е во согласност со одредбите на 
овој закоп. 

За запирањето на исплатата Службата на оп-
штественото книговодство веднаш и (издава на са-
мостојната организација на здружен труд образло-
жено решение и истовремено за запирањето на 
исплатата го известува општинското собрание. 

Против решението на Службата на општестве-
ното книговодство за запирањето на исплатата на 
делот на личните доходи и на средствата на заед-
ничката потрошувачка, самостојната организација 
на здружен труд и заинтересираната опцггествсно-
-политичка заедница имаат право на употреба на 
правни средства според одредбите на Законот за 
Службата на општественото книговодство. 

Член 5 
Одредбите иа чл. 1, 2, 3 и 4 од овој закон ќе 

се применуваат и врз работниците на државните 
органи, на стопанските комори, на здруженијата, 
на општествено-политичките и другите организации, 
освен врз активните воени лица. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на СФРЈ". 

694. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗЛ ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДО-

ХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
минималниот личен доход на работниците, што го 
усвои Сојузната скупштина; на седницата на Собо-
рот па народите од 28 декември 1970 година и на 
седницата на Огтштествено-политичкпот собор од 
28 декември 1970 година. 

ПР бр. 969 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА ПА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНИОТ 
ЛИЧЕН ДОХОД ИЛ РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за минималниот личен доход на ра-

ботниците („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/65, 26/68 
и 51/68), во членот 2 став 3 бројот: „ЗОО" се заменува 
со бројот: „400". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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6Ѕ5. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на СОЦИЈ а листичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните, 
што го усвои Л у з н а т а скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 28 декември 1970 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 28 декем-
ври 1970 година. 

ПР бр. 963 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИ-
ДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за сојузните придонеси од личниот 

доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр 
5;65, 35/65 57/65, 28/66, 52/66, 54/67, 30/68, 51/68, 55/68, 
56/69, 15/70 и 53/70) во членот 2 став 1 процентот; 
„2%" се заменува со процентот: „1,6%", 

Член 2 
Во членот 9а се бришат зборовите: ,;до 31 де-

кември 1970 година". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 

година. 

606. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ 

НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1971 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за продолжување на ро-
ковите за утврдување на височината на придоне-
сите и даноците на граѓаните за 1971 година, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Собо-
рот на народите од 28 декември 1970 година тг на 

седницата на Стопанскиот собор од 28 декември 
1970 година. 

ПР бр. 966 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1971 ГОДИНА 

Член 1 
Височината на придонесите и даноците за 1971 

година може, по исклучок од членот 18 од Основ-
ниот закон за придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70), да се утврди 
според прописите за определувањето на основиците 
и стапките на придонесите и даноците што опште-
ствено-политичките заедници ќе ги донесат до 31 
март 1971 година. 

Од личните доходи од кои се пресметуваат и се 
плаќаат придонесите при исплатувањето на дохо-
дот (придонеси по одбивање), што ќе бидат испла-
тени пред денот на влегувањето во сила на пропи-
сите од ставот 1 на овој член, ќе се пресметуваат 
и ќе се плаќаат придонесите по стапките што ва-
желе на 31 декември 1970 година. 

Член 2 
Роковите за разрез на придонесите и даноците 

на граѓаните од членот 143 на Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните, за 1971 годи-
на се продолжуваат за 60 дена. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

697. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измени на Основниот 
закон за пензиското осигурување, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 28 декември 1970 година и на седницата 
на Сзцијално-здравствениот собор од 25 декември 
1970 година. 

ПР бр. 973 
29 декември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на 'Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕН-

ЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за пензиското осигурува-

ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 
1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69 
и 47/70) членот 72 се менува и гласи: 

„(1) На борците од НОВ пред 9 септември 1943 
година односно на шпанските борци старосната пен-
зија за 15 години пензиски стаж им изнесува — на 
маж 45% а на жена 47,5% од пензискиот основ и им 
се зголемува за секоја натамошна наполнета година 
пензиски стаж за маж по 2% а за жена по 2,5% од 
пензискиот основ, така што највисоката пензија да 
изнесува 85% од пензискиот основ. 

(2) На осигуреникот од ставот 1 на овој член 
што ќе оствари старосна пензија со пензиски стаж 
помал од 35 години (маж) односно 30 години (жена) 
износот на пензијата пресметана според наполне-
тиот стаж му се зголемува за 60%, со тоа што така 
зголемената пензија да не може да надмине 85% од 
износот на пензискиот основ." 

Член 2 
Во членот 236а бројот* .,860" се заменува со бро-

јот: „990", а бројот: „1969" се заменува со бројот: 
„1970". 

Член 3 
Вонредното зголемување на пензиите извршено 

од страна на републичките заедници на социјално-
то осигурување во врска со порастот на животните 
трошоци во текот на 1970 година, им припаѓа и на 
уживателите на пензија на кои износот на пензија-
та им е определен според членот 236а од Основниот 
закон за пензиското осигурување, со тоа што зго-
лемувањето дг се пресметува врз износот на пен-
зијата определен од пензискиот основ од 860 дина-
ри, и тоа по истиот принцип и за истиот временски 
период како и за другите уживатели на пензија на 
подрачјето на одделна заедница. 

Член 4 
Според одредбите од членот 3 на овој закон ќе 

се изврши определување на новите износи на пен-
зиите за сите затечена уживатели на старосни, ин-
валидски и семејни пензии. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 

година. 

698. 

Врз основа на членот 217 стаз 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за воените инвалиди од војните, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 29 декември 1970 година и на 

седницата на Социјално-здравствениот собор од 25 
декември 1970 година. 

ПР бр. 972 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за воените инвалиди од војните 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/65, 23/67, 54/67, 
53/68 и 56/69) во членот 8 став 1 точка 1 зборовите: 
„Брачната жена" се заменуваат со зборовите: „Бра-
чниот другар". 

Член 2 
Во членот 14 став 2 табелата на месечните из-

носи на инвалиднините се менува и гласи: 

Групи Процент на воен Месечен износ 
инвалидитет на инвалидни-

ната, динари 

I 100% и потребната пос-
тојана нега и по-
мош од друго лице 1.358 

II 100% 970 
III 90% 744 
IV 60% 550 
V 70% 391 
VI 60% 242 
VII 50% 164". 

Во ставот 3 табелата на годишните износи на 
инвалиднините се менува и гласи: 

Група Процент на воен Годишен износ 
инвалидитет на инвалидни-

ната, динари 

VIII 40% 947 
IX 30% 711 
X 20% 476". 

Член 3 
Во членот 15 став 1 износот: „720" се замену-

ва со износот: „1.200", а износот: „240" се заменува 
со износот: „600". 

Член 4 
Во членот 16 став 1 точка 1 по зборовите: „го-

дини возраст" се додаваат зборовите: „или вдове-
цот кој ќе наполни 60 години возраст", а зборовите: 
„стане неспособно" се заменуваат со зборовите: 
„станат неспособни". 

Во ставот 2 зборот: „вдовица" се заменува со 
зборовите: „брачен другар", а зборот: „водовицата" 
— со зборовите: „брачниот другар". 

Во ставот 3 зборот: „вдовицата" се заменува со 
зборовите: „брачниот другар", а зборот: ..живеела" 
се заменува со зборот: „живеел"* 
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Член 5 
Во членот 21а став 1 зборот: „вдовиците" се за-

менува со зборовите: „брачниот другар". 

Член 6 
Бо членот 27 став 3 зборот: „вдовица" се замену-

ва со зборовите: „брачниот другар", зборчето „и" 
— со зборот: „му", а по зборовите. „45 години" збо-
ровите до крајот се менуваат и гласат: „(жена) од-
носно GO години (маж) возраст, а ги исполнуваат ус-
ловите од ставот 1 точ. 1 до 4 на овој член.". 

Член 7 
Во членот 28 став 2 зборот: „вдовица" се заме-

нува со зборовите: „брачен другар", а по зборот: 
„ако" зборот: „таа" сз заменува со зборовите: , бра-
чниот другар." 

Член R 
Во членот 76 став 1 зборот: „вдовииата" се за-

менува со зборовите: „брачниот другар". 

Член 9 
По членот 131в се додава нов член 131г, кој 

гласи: 
„Износите на личната инвалиднина определени 

во членот 14 ст. 2 и 3 на овој закон го опфаќаат, во 
смисла на членот 44 од овој закон, и зголемување-
то заради усогласување на личната инвалиднина со 
движењето на просечните животни трошоци во 
1970 година во однос на 1969 година. 

Ако порастот на просечните животни трошоци 
во 1970 година — во однос иа 1969 година, биде по-
голем од 10%, во 1971 година ќе се изврши дополни-
телно усогласување во височината на настанатата 
разлика." 

Член 10 
Правата врз основ на овој закон им припаѓаат 

на корисниците од 1 јануари 1971 година. 
Зголемувањето на личните инвалиднини ќе го 

изврши надлежниот општински орган на управата 
по службена должност и без донесување решенија, 
кои ќе се издаваат само по барање на странка. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 

година. 

699. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ИНВАЛИД-
СКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ДАВА-
ЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ТИЕ СТАП-

КИ ЗА 1971 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за продолжување на ро-
ковите за определување на стапките на придонесот 
за инвалидско и пензиско осигурување и за давање 
согласност на одлуките за тие стапки за 1971 годи-
на, што го усвои Сојузната скупштина, на седница-
та на Соборот на народите од 29 декември 1970 го-

дина и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор од 25 декември 1970 година. 

ПР бр. 982 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
ка Сојузната скупштина, 
РЈллептке Поповиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ИА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВА-
ЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКИ-

ТЕ ЗА ТИЕ СТАПКИ ЗА 1971 ГОДИНА 

Член 1 
По исклучок од членот 109 став 3 на Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ'', бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), одлуки за 
определување на стапките на придонесот за инва-
лидско и пензиско осигурување за 1971 година мо-
жат да се донесат и да се даде согласност на нив 
и по 31 декември 1970 година, а најдоцна до 23 фев-
руари 1971 година. 

Стапките на придонесот определени со одлуки-
те донесени во смисла на ставот 1 на овој член ќе 
се применуваат од 1 јануари 1971 година. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

700. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА 
НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕ-

НИЦА 1941" 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за правата на носителите на „Парти-
занска споменица 1941", што го усвои Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 28 декември 1970 година и на седницата на Со-
цијално-здравствениот собор од 25 декември 1970 
година. 

ПР бр. 971 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на 'Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРАВАТА ИА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА 

СПОМЕНИЦА 1941" 

Член 1 
Во Законот за правата на носителите на „Пар-

тизанска - споменица 1941" („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 15/56 и „Службен лист на СФРЈ4', бр. 
56/65, 23/67 и 42/67), членот 2 се менува и гласи: 

„Носителите на „Партизанска споменица 1941" 
според овој закон имаат право на: 

1) здравствена заштита; 
2) годишно парично примање за закрепнување; 
3) додаток кон пензијата односно постојано ме-

сечно парично примање; 
4) повластено возење со средствата на јавниот 

сообраќај. 
Носителите на „Партизанска споменица 1941" 

што се во работен однос, имаат и право на годишен 
одмор од најмалку триесет работни дена." 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Правата на носителите на „Партизанска спо-

меница 1941" од пензиското и инвалидското, осигу-
рување. како и условите за нивното стекнување, се 
определуваат според прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување." 

Член 3 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Носителот на „Партизанска споменица 1941" 

ја користи здравствената заштита и другите права 
од здравственото осигурување, во обемот и нивото 
што ги утврдува заедницата на здравственото оси-
гурување. 

Ако заедницата на здравственото осигурување 
утврди обем на здравствена заштита помал од обе-
мот утврден со Законот за воените инвалиди од вој-
ните, носителот на „Партизанска споменица 1941" 
може да ја користи здравствената заштита БО обе-
мот утврден со тој закон." 

Член 4 
По членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 
„На носителот на „Партизанска споменица 1941" 

му припаѓа надоместок на личниот доход во висо-
чина од 10096 од просечниот личен доход остварен 
за последните 12 месеци пред настапувањето на слу-
чајот по кој се здобива со правото на надоместок 
на личниот доход, и тоа во сите случаи и за сето 
време на привремената спреченост за работа. 

Носителот на „Партизанска споменица 1941" што 
е уживател на пензија, на материјално обезбеду-
вање, на привремен надоместок според прописите 
за инвалидското осигурување, или на постојано ме-
сечно парично примање, за сето време додека се 
наоѓа во здравствената установа во која има сме-
стување и исхрана има право на попи износ на пен-
зијата со додатокот кон пензијата, на материјал-
ното обезбедување, на привремениот надоместок, 
односно на постојаното месечно парично примање." 

Член 5 
Во члечот 5 ставот 1 се менува и гласи: 
„Носителот на „Партизанска споменица 1941" 

што здравствената заштита ја остварува во обемот 
утврден од заедницата на здравственото осигуру-
вање, ја остварува таа заштита на начинот и спо-
ред постапката што се утврдени со прописите за 
здравственото осигурување и со актите на заедни-
цата на здравственото осигурување. Здравствената 
заштита од членот 4 став 2 на овој закон ја оства-
рува носителот на „Партизанска споменица 1941" 

на начинот и според постапката што се утврдени со 
прописите за воените инвалиди од војните." 

Член 6 
Во членот 6 став 1 зборовите: „од членот 4 на 

овој закон" се бришат. 
Во ставот 2 по бројот: „1941" запирката и збо-

ровите: „без оглед дали имаат својство на осигуре-
но лице или тоа својство го немаат", се бришат, а 
зборовите: „собранието на заедницата на социјал-
ното осигурување" се заменуваат со зборовите: 
„заедницата на здравственото осигурување". 

Член 7 -Т* 
По членот 6 се додава нов члан 6а, кој гласи: 
„На товар на средствата обезбедени во сојуз-

ниот буџет (член За) паѓаат трошоците во височина 
на разликата помеѓу обемот на здравствената за-
штита и другите права од здравственото осигуру-
вање утврдени со прописите за здравственото оси-
гурување, со општите акти на заедниците на здрав-
ственото осигурување, со актите на општествено-
-политичките заедници и со актите на работните 
организации и обемот во кој се користат тие според 
овој закон." 

Член 8 
По членот 7 се додаваат нов назив на главата 

и два нови члена, кои гласат: 

„Па. Додаток кон пензијата 

Член 7а 
На носителите на „Партизанска споменица 1941" 

на кои пензијата им се определува според пропи-
сите за инвалидското и пензиското осигурување, им 
припаѓа и додаток кон пензијата во височина на 
разликата помеѓу така определената пензија и из-
носот од 100% од просечниот месечен личен доход 
остварен за последните 12 месеци пред пензиони-
рањето. 

Вкупниот износ на пензијата и на додатокот од 
ставот 1 на овој член не може да го надмине изно-
сот на најголемиот личен доход за функционерот 
на Сојузната скупштина определен со прописите 
важечки во времето на пензионирањето. 

Додатокот од ставот 1 на овој член се испла-
тува заедно со пензијата и се усогласува на начи-
нот и според постапката што се предвидени за усо-
гласување на пензиите на осигурените лица, со тоа 
што така усогласената пензија и додатокот за го-
дината во која се врши усогласувањето да не може 
да го надмине износот од ставот 2 на овој член. 

Ако пензијата со додатокот на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" определена односно 
усогласена според прописите за пензиското осигу-
рување изнесува помалку од износот на просечниот 
личен доход во Југославија од претходната годи-
на, на носителот на „Партизанска споменица 1941" 
му се зголемува според овој закон додатокот кон 
пензијата во височина на разликата помеѓу износот 
на така определената пензија и просечниот'личен 
доход во Југославија од претходната година. 

Додатокот од ст. 1 и 4 на овој член по смртта 
на носител на „Партизанска споменица 1941" му 
припаѓа на уживате лот на семејната пензија во 
истиот процент во кој се определува и пензијата. 

Височината на додатокот од ст. 1, 4 и 5 на овој 
член ја утврдува комуналниот завод за социјално 
осигурување со истото решение со кое решава за 
правото на пензија. 

Член 76 
На носителите на „Партизанска споменица 

1941" што не го оствариле правото на пензија, а не 
се во работен однос, им припаѓа постојано месечно 
парично примање во височина од 85% од просеч-
ниот личен доход во Југославија од претходната го-
дина. 
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На носителите на „Партизанска споменица 
1941" нло оствариле старосна пензија без пензиски 
стаж од најмалку 15 години, од што најмалку 10 
години стаж на осигурување, или оствариле парич-
ни примања според прописите на републиката, по-
краината или општината за материјално обезбеду-
вање, им припаѓа разликата помеѓу нивните посто-
јани парични примања и износот од 85% на про-
сечниот личен доход во Југославија од претходната 
година. 

Додатокот од ст. 1 и 2 на овој член по смртта 
на носител на „Партизанска споменица 1941" им 
припаѓа на членовите на неговото семејство на на-
чинот и во процентот по кој се определува и пен-
зијата." 

Член 9 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Носителите на „Партизанска споменица 1941" 

имаат право на паричен надоместок за закрепну-
вање во височина до 1.500 динари годишно. 

Сојузниот извршен совет ќе врши усогласување 
на износот на надоместокот од ставот 1 на овој член 
во согласност со порастот на животните трошоци." 

Член 10 
Во членот 11 ставот 3 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за користењето на бесплат-

ното и повластеното возење донесува старешината 
на сојузниот орган надлежен за заштита на борците 
и на воените инвалиди од војните во спогодба со 
старешината на сојузниот орган надлежен за соо-
браќај и врски." 

Во ставот 4 зборовите: „во согласност со сојуз-
ниот секретар за сообраќај и врски" се заменуваат 
со зборовите: „во согласност со старешината на со-
јузниот орган надлежен за сообраќај и врски и со 
старешината на сојузниот орган надлежен за заш-
тита на борците и на воените инвалиди од војните." 

Член 11 
Во членот 13 ставот 1 се заменува со два нови 

става, кои гласат: 
„Во случај на смрт на носител на „Партизан-

ска споменица 1941" на оној што ќе изврши закоп 
на умрениот му припаѓа паричен надоместок за тро-
шоците за закоп во паушален износ од 4.000 динари. 

Сојузниот извршен совет ќе врши усогласување 
на износот на надоместокот од ставот 1 на овој член 
според движењето на цените на трошоците за за-
коп." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 12 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Средствата за исплата на додатокот кон пен-

зијата и на постојано месечно парично примањо 
(член 7а) им се надоместуваат на фондовите на ин-
валидското и пензиското осигурување. Начинот на 
пресметувањето на надоместокот го утврдуваат спо-
годбено сојузниот орган надлежен за работите на 
буџетот и Сојузниот завод за социјално осигуру-
вање. 

Годишното парично примање за закрепнување 
(член 9) на носителите на „Партизанска споменица 
1941" им го исплатува со1узниот орган надлежен за 
заштита на борците и на воените инвалиди од 
војните во јануари секоја година. 

Заедницата на здравственото осигурување ги 
пресметува и ги плаќа надоместоците за здравстве-
ни услуги и другите трошоци на здравствената за-
штита што ја користат носителите на „Партизанска 
споменица 1941" според ОВОЈ закон (член 4 став 2) 
и го исплатува надоместокот на трошоците за за-
коп (член 13). 

Надоместоците и трошоците од ставот 3 на овој 
член ги надоместува заедницата на здравственото 
осигурување на товар на средствата што за таа цел 
се обезбедени во сојузниот буџет.",. • -

Член 13 
По членот 15 се додава нов член 15а, кој гласи: 
„По барањата на носителите на „Партизанска 

споменица 1941" поднесени заради остварување на 
правата според овој закон, освен по барањата од 
членот 7а и барањата за остварување на правата на 
здравствена заштита, решенија донесува сојузниот 
орган надлежен за заштита на борците и на воените 
инвалиди од војните." 

Член 14 
Одредбите од членот 7а на овој закон се одне-

суваат и на носителите на „Партизанска споменица 
1941" односно на уживателите на семејна пензија 
што ја оствариле пензијата до денот на влегување-
то во сила на овој закон, со тоа што износот на 
пензијата со додаток кон пензијата да им припаѓа 
од 1 јануари 1971 година. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи одредбата на членот 70 став 
1 на Основниот закон за инвалидското осигурува-
ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65, 14/66, 1/67, 
23/67 и 56/69). 

Член 16 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за правата на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941". 

Член 17 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 

година. 

701. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУ-

ВАЊАТА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за одликувањата, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот на наро-
дите од 28 декември 1970 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 28 декември 
1970 година. 

ПР бр. 965 
29 декември 1970 година 

Белград 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОДЛИКУВАЊАТА 

Член 1 
Во Законот за одликувањата („Службен лист 

на СФРЈ", број 18/64) по членот 19 се додаваат че-
тири нови члена, кои гласат: 

„Член 19а 
Лицата одликувани со Орденот на народен хе-

рој ја користат здравствената заштита и другите 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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права од здравственото осигурување во обемот што 
го утврдува заедницата на здравственото осигуру-
вање. 

Ако заедницата на здравственото осигурување 
утврди обем на здравствена заштита помал од обе-
мот утврден со Законот за воените инвалиди од 
војните, одликуваното лице може да користи здрав-
ствена заштита во обемот утврден со тој закон. 

Член 196 
На лицата одликувани со Орденот на народен 

херој им прапаѓа надоместок на личниот доход во 
височина од 100% од основот за надоместок на лич-
ниот доход во сите случаи и за сето време на при-
времената спреченост за работа во врска со ко-
ристењето на здравствената заштита. Надоместокот 
во височина од 100% од основот се исплатува и до-
дека лицето одликувано со Орденот на народен хе-
рој се наоѓа во здравствена или друга специјализи-
рана установа во која има сместување и исхрана. 

На одликуваните лица што се уживатели на 
пензија или се уживатели на материјално обезбе-
дување односно на привремен надоместок според 
прописите за инвалидското осигурување, им се ис-
платуваат овие примања во ненамален износ додека 
се наоѓаат во здравствена установа во која имаат 
сместување и исхрана. 

Член 19в 
Основот за надоместок на личниот доход го со-

чинува просеког на личниот доход што лицето од-
ликувано со Орденот на народен херој го остварило 
во годината која и претходи на годината во која 
настапил случајот според кој се стекнува правото 
на надоместок. 

Основот за надоместок на личниот доход не 
може да биде поголем од најголемиот износ што 
служи за утврдување на пензискиот основ. 

Член 19г 
Лицето одликувано со Орденот на народен хе-

рој кое остварува здравствена заштита во обемот 
утврден од заедницата на здравственото осигурува-
ње, ја остварува таа заштита на начинот и според 
постапката што се утврдени* со прописите за здрав-
ственото осигурување и со актите на заедницата на 
здравственото осигурување. Здравствената заштита 
од членот 19а став 2 на овој закон одликуваното лице 
ја остварува на начинот и според постапката што 
се утврдени со прописите за воените инвалиди од 
војните." 

Член 2 
Членот 20 се менува и гласи: 
„Во случај на смрт на лице одликувано со Ор-

денот на народен херој на она лице што ќе го извр-
ши закопот на умрениот му припаѓа паричен надо-
месток на трошоците на' закопот во паушален износ 
од 4.000 динари. На тоа лице му припаѓа и надоме-
сток на фактичните трошоци околу превозот на 
умрениот од местото на смртта до местото на за-
конот. 

Во случај на смрт на лице одликувано со Ор-
денот на народен херој — носител на „Партизан-
ска споменица 1941" надоместокот на трошоците на 
закопот може да се користи само по едниот основ." 

Член 3 
Членот 21 се менува и гласи: 
„Членовите на семејството на лицето одлику-

вано со Орденот на народен херој (брачниот дру-
гар, децата и родителите — под условите од членот 
22 на Законот за одликувањата) имаат право на 
здравствена заштита во сној обем што е предвиден 
за членовите на семејството на осигуреник — ра-
ботник." 

Член 4 
Во членот 23 став 2 зборовите: „сојузниот се-

кретар за здравство и социјална политика" се за-
менуваат со зборовите: „старешината на сојузниот 

орган надлежен за заштита на борците и на воените 
инвалиди од војните". 

Член 5 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Средствата за здравствена заштита и за дру-

гите права признаени според овој закон се обез-
бедуваат во сојузниот буџет." 

Член 6 
По членот 24 се додава нов член 24а, кој гласи: 
„Сите трошоци за користење на здравствените 

услуги и другите трошоци во врска со остварува-
њето на здравствената заштита според овој закон, 
како и надоместокот на трошоците на закопот ги 
пресметува и ги исплатува надлежната заедница за 
здравственото осигурување. х 

Заедницата на здравственото осигурување ги на-
доместува трошоците и надоместоците од ставот 1 
на овој член на товар на средствата обезбедени во 
сојузниот буџет (член 24)." 

Член 7 
Во членот 32 став 2 по зборовите: „здравствена 

заштита" се додаваат зборовите: „во обемот што е 
предвиден за лицата одликувани со Орденот на на-
роден херој." 

Во ставот 4 на крајот се додаваат зборовите: „и 
здравствена заштита во обемот предвиден за чле-
новите на семејството на осигуреник — работник". 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Во случај на смрт на лице одликувано со Ор-

денот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви на оној што ќе 
изврши закоп на умрениот му припаѓа надоместок 
на закопните трошоци во износот определен за 
осигурените лица во местото на закопот." 

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7. 
Во досегашниот став 7, кој станува став 8, 

зборовите: „сојузниот секретар за здравство и соци-
јална политика" се заменуваат со зборовите: „старе-
шината на СОЈУЗНИОТ орган надлежен за заштита на 
борците и на воените инвалиди од Бојите". 

Член 8 
Членот 34 се менува и гласи: 
„По барањата на одликуваните лица заради ос-

тварување на правата според овој закон, освен по 
барањата за остварување на правото на здравстве-
на заштита, решенија донесува старешината на со-
јузниот орган надлежен за заштита на борците и на 
воените инвалиди од војните". 

Член 9 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за одликувањата. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 

година. 

702. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ И ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕД-

СТВАТА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Се прогласува Основниот закон за насочување 
и издвојување на средствата за станбена изградба, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 28 декември 1970 година 
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и па седницата иа Стопанскиот собор од 28 декем-
ври 1970 година. 

ПР бр. 960 
2D декември 1.970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на СоЈз"Зната скупштина. 
Милентие Поповиќ, е. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ И ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕД-

СТВАТА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Тргнувајќи од начелото на солидарноста, ра-

ботните организации односно самостојните органи-
зации на здружен труд, заедниците на социјалното 
осигурување и другите општествено-правни лица, 
како и државните органи насочуваат и издвојуваат 
од доходот односно од средствата со кои самостојно 
располагаат средства за станбена изградба, за по-
добрување на условите на живеењето во постојните 
станови и за надоместок на делот на станарината 
на одделни категории корисници на станови. 

Граѓаните што употребуваат дополнителна ра-
бота на други лица во вршењето на самостојна деј-
ност, согласно со законот, обезбедуваат средства за 
намените од ставот 1 од овој член за тие лица. 

Член 2 
Работните организации односно самостојните 

организации на здружен труд, другите општестве-
но-правни лица и државните органи (во понатамош-
ниот текст: организациите), врз основа на програ-
мите за решавање на станбените проблеми ја утвр-
дуваат, со општ акт. стапката на издвојувањето на 
средствата за намените од членот 1 став 1 на овој 
закон. 

Средствата од ставот 1 на овој член организа-
циите ги издвојуваат, при секоја исплата на лич-
ните доходи, во износот утврден со примена на оп-
ределена стапка врз вкупниот износ на средствата 
од кои се плаќаат придонесите од личниот доход 
од работен однос, и ги внесуваат во фондот на 
заедничката потрошувачка. 

Член 3 
Општинското собрание, врз основа на средно-

рочната програма на станбената изградба, во општи-
ната, ја утврдува најниската стапка за задолжител-
ното издвојување на средствата за намените од чле-
нот 1 став 1 на овој закон. 

Границите во рамките на кои општината ја ут-
врдува најнискатав стапка на задолжителното из-, 
двојување на средствата за намените од членот 1 
став 1 на овој закон, можат да се пропишат со 
закон. 

Член 4 
Организациите можат да се спогодат, заради 

обезбедување на средствата за кредитирање на 
станбената изградба под поповолни услови за оддел-
ни категории работни организации и граѓани, делот 
на средствата издвоени за станбена изградба за-
должително да се орочува ка ј деловната банка. 

Со спогодбата од ставот 1 на овој член се утвр-
дуваат стапките на издвојувањето на средствата за 
камената од ставот 1 на овој член и условите под 
кои издвоените средства се орочуваат, како и усло-
вите под коп од тие средства се даваат кредити за 
станбена изградба. 

Кота спогодбите од ставот 1 на овој член ќе ги 
прифатат организациите што издвојуваат повеќе од 
половината на вкупните средства издвоени за на-
мената од членот 1 став 1 на овој закон на терито-
ријата на општината и кои запослуваат повеќе од 
половината на вкупниот број на роботниците запо-
слени на територијата на општината, општинското 
собрание може да донесе одлука, со која ја пропи-
шува стапката на задолжителното орочување на де-
лот на средствата издвоени за станбена изградба, 
условите под кои тие средства се орочуваат и ус-
ловите под кои од тие средства се даваат кредити 
за станбена изградба. 

Одлуката што ја донесува општинското собра-
ние мора да биде во согласност со спогодбата од 
ставот 1 на овој член и таа важи за сите организа-
ции на територијата на општината. 

Со закон можат да се утврдат најдолгите роко-
ви на задолжителното орочување на делот на сред-
ствата од ставот 1 на овој член и најниската стапка 
на каматата што се плаќа на тие средства. 

Член 5 
Општинското собрание утврдува кој дел на 

средствата од членот 2 односно 3 на овој закон за-
должително се издвојува за надоместок на делот 
на станарината на одделни категории корисници на 
станови. 

Височината и начинот на издвојувањето и на 
користењето на средствата од ставот 1 на овој член, 
како и условите под кои одделни категории корис-
ници на станови се здобиваат со правото на надо-
месток од делот од станарината, општинското со-
брание ги утврдува во согласност со законот. 

Член 6 
Право на надоместок на делот на станарината 

од средствата издвоени во смисла па членот 5 од 
ОВОЈ закон имаат корисниците на станови што уче-
ствуваат во формирањето на тие средства и ги ис-
полнуваат условите што општинското собрание ги 
утврдило во согласност со законот. 

Член 7 
Општинското собрание може да утврди кој дел 

од средствата издвоени за станбена изградба орга-
низациите можат да го употребат за подобрување 
на условите на живеењето во постојните станови и 
што се смета како подобрување на тие услови. 

Член 8 
Заедниците на социјалното осигурување насо« 

чуваат и издвојуваат средства за станбена изград-
ба, за подобрување на условите на живеењето во 
постојните станови и за надоместок на делот на 
станарината за пензионерите и инвалидите, од фон-
дот на инвалидското и пензиското осигурување во 
согласност со законот. 

Член 9 
Општинското собрание, во согласност со законот, 

ја утврдува височината на средствата што за стан-
бена изградба, за подобрување на условите на жи-
веењето во постојните станови и за надоместок на 
делот на станарината ги издвојуваат граѓаните што 
употребуваат дополнителна работа на други лица 
во вршењето на самостојна дејност. 

Општинското собрание го утврдува и начинот 
на издвојувањето и користењето па средствата од 
ставот 1 па овој член, како и начинот на распола-
гањето со таквите средства. 

Член 10 
Средствата што организациите, заедниците па 

социјалното осигурување и граѓаните што употре-
буваат дополнителна работа на други лица во вр-
шењето на самостојна дејност ќе ги издвојат во 
смисла на чл. 2, 3. 8 и 9 од овој закон, посебно се 
евидентираат и можат да се користат веднаш по 
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нивното издвојување, и тоа само за намените утвр-
дени со овој закон. 

Член 11 
Државниот секретаријат за народна одбрана 

издвојува средства за изградба на станови, за по-
добрување на условите на живеењето во постојни-
те станови и за надоместок на делот на станарината 
за лицата на служба во Југословенската народна 
армија, во височината и на начинот што ги пропи-
шува Сојузната скупштина. 

Член 12 
Средствата што на 31 декември 1970 година ќе 

преостанат на посебните сметки на средствата за 
субвенционирање на станарините, ќе се користат 
за надоместок на делот на станарината. 

Ако општинското собрание реши, средствата од 
ставот 1 на овој член ќе се користат и за кредити-
рање на станбената изградба во смисла на членот 
4 од овој закон. 

Член 13 
Додека организацијата не реши согласно со 

членот 2 од овој закон односно додека општинското 
собрание не реши согласно со членот 3 на овој за-
кон, а најдоцна до 31 декември 1971 година, органи-
зацијата е должна на вкупниот износ на средствата 
од кои се плаќа придонесот од личниот доход од 
работен однос да издвојува средства по стапка од 
4г/ѕ> и да ги внесува во фондот на заедничката по-
трошувачка со намена за потребите на станбената 
изградба. 

До донесувањето на републички закон, а нај-
доцна до 31 декември 1971 година, заедницата на 
социјалното осигурување е должна- на вкупниот из-
нос на исплатените пензиски и инвалидски прима-
ња да 'издвојува средства по стапка од 4% со на-
мена за станбената изградба. 

Член 14 
Придонес за изградба на станови за учесниците 

на Народноослободителната војна организациите 
плаќаат во височината и на начинот што се утвр-
дени со републички закон од средствата што тие 
ги плаќаат врз основа на Законот за дополненија 
на Основниот закон за придонесот на средствата 
за заедничка потрошувачка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/67 и 24/68). 

Член 15 
По исклучок, за 1971 година, општинското со-

брание може, врз основа на членот 5 став 2 од овој 
закон, да ја пропише и пред донесувањето на ре-
публички закон обврската за издвојување па сред-
ствата за надоместок на делот на станарината, на-
чинот на располагањето со тие средства и условите 
под кои одделни категории корисници на стапови 
се здобиваат со правото на надоместок на делот на 
станарината. 

Член 16 
Овој закон престанува да важи на територијата 

на републиката со денот на почетокот на примену-
г.ањето на републичкиот закон со кој во целост се 
регулираат односите утврдени со овој закон. 

Член 17 
На 31 декември 1970 година престанува да ва-

жи Законот за издвојување средства за станбена 
изградба („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65, 56/65, 
50/68 и 56/69). 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ *, а ќе 
се Применува од 1 јануари 1971 година, 

703. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПОРЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ШТО ПРЕТСТАВУВААТ РАЗЛИКА ПОМЕЃУ НА-
БАВНАТА И ПРОДАВНАТА ЦЕНА НА УВЕЗЕНИ-

ОТ ЦЕМЕНТ 

Се прогласува Законот за распоредување па не-
распореденнте средства што претставуваат разлика 
помеѓу набавната и продавната цена на увезениот 
цемент, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 
декември 1970 година. 

ПР бр. 974 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПОРЕДЕНИТЕ 
СРЕДСТВА ШТО ПРЕТСТАВУВААТ РАЗЛИКА 
ПОМЕЃУ НАБАВНАТА И ПРОДАВНАТА ЦЕНА 

НА УВЕЗЕНИОТ ЦЕМЕНТ 

Член 1 
Средствата што од 1 јануари 1968 година до 22 

мај 1970 година се остварени по основот на разли-
ката помеѓу набавната цена на увезениот цемент и 
продавната цена на тој цемент во Југославија, а 
кои, според Спогодбата за увозот на цемент склуче-
на на 5 февруари 1968 година помеѓу производителите 
и потрошувачите на цемент, му припаѓаат на фон-
дот за изградба и развој на домашната индустрија 
на цемент и не се распоредени, се пренесуваат со 
состојбата на 22 мај 1970 ч година на сметката на 
средствата на федерацијата за инвестиции во сто-
панството. 

Член 2 
Средствата од членот 1 на овој закон ќе се ко-

ристат за кредитирање на изградбата и развојот на 
домашната цементна индустрија под условите што 
ќе се пропишат со посебен сојузен пропис. 

Член 3 
Сојузниот секретаријат за финансии, преку Служ-

бата на општественото книговодство, ќе го утврди 
износот па средствата од членот 1 на овој закон со 
состојбата на 22 мај 1970 година и ќе изврши пре-
несување на утврдениот износ на средствата во ко-
рист на сметката на средствата на федерацијата за 
инвестиции во стопанството заради нивно користе-
ње за целите наведени во членот 2 од овој закон. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"« 
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704. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ВОДИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Основниот закон за водите, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 28 декември 1970 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 28 декември 1970 година. 

ПР бр. 973 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за водите („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 13/65 и 50/68) во членот И ставот 1 се 
менура и гласи: 

„Општествено-политичките заедници опреде-
лени со закон се грижат за одржувањето, за ре-
конструкцијата и за изградбата на заштитни објек-
ти и постројки, за заштитата и чувањето на изво-
риштата (ресурсите) на вода за пиење и укажуваат 
помош во изградбата и реконструкцијата на об-
јектите и постројките за заштитана водите и за дру-
ги водостопански работи, ако републичкиот закон 
определи така " 

Член 2 
Во членот 14 ставот 3 се менува и гласи: 
„Приходи на републичкиот фонд на водите се 

водниот придонес и другите приходи што ќе ги 
утврди републиката во рамките на своите права и 
должности." 

Член 3 
Членот бб се менува и гласи: 
„Од коритата и од бреговите на природните 

водотеци, езерата, акумулациите и морињата може 
да се вал хг песок, камен и чакал, со водостопанска 
согласност и со плаќање воден придонес ако со 
законот на републиката не е поинаку определено. 

Средствата на водниот придонес ог; ставот 1 на 
овој член се приход на" фондот на водите опреде-
лен со законот на републиката. 

Корисниците односно сопствениците на зем-
јиштето имаат пра«о на над оме сто и на штета пре-
дизвикана. со ваделе ка материјалите од стасот 1 
на овој член." • v 

Член А 
Во членот 69 ставот 1 се заменува со два нови 

сд ат:?, ко т гласат: 
..Роден придонес плаќаат сите организации на 

здрул: јнпо! труд, трагачите и граѓанските правни 
лица кон вршат столарска или к ому и а л и о - е т о па и -
ска дејност. 

Организациите на здружениот труд, граѓаните 
и граѓанските правни лица кои во вршењето на 
стопанската или комунално-стопанската дејност 
употребувааг или искористуваат вода или испуш-
таат загадена вода или други материи што ја зага-
дуваат водата плаќаат, покрај водниот придонес од 
ставот 1 на овој член, и воден придонес за употре-
бената односно искористената вода и воден придо-
нес поради загадување на водите." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „придонес од граѓаните" се заменуваат со 
зборовите: придонес од сите граѓани". 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, збо-
ровите: „ставот 1" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 
до 3". 

Член 5 
Членот 70 се менува и гласи: 
„Водниот придонес се плаќа посебно според 

ставот 1 на членот 69 на овој закон, посебно за 
употребената или искористена вода, посебно поради 
загадување на водите и посебно за вадење песок, 
чакал и камен." 

Член 6 
По членот 70 се додава нов член 70а, кој гласи: 
„Водниот придонес од ставот 1 на членот 69 

од овој закон организациите на здружениот труд и 
го плаќаат во определен процент од доходот на ре-
публиката во која се остварува доходот, а граѓаните 
и граѓанските правни лица — од личниот доход оства-
рен со вршење иа стопанска односно на комунал-
ио-стопанска дејност, согласно прописите за придо-
несите и даноците на граѓаните." 

Член 7 
Во членот 71 се брише ставот 1. 
Во ставот 2 се бришат зборовите: „од ставот 1 

на овој член", а на крајот на ставот точката се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите: „или 
ако, за употреба односно за искористување на таа 
вода не се должни да плаќаат воден придонес". 

Член 8 
Членот 72 се брише. 

Член 9 
Во членот 73 став 1 зборовите: „од членот 71" 

се заменува со зборовите: „од членот 69 став 2". 
Во ставот 2 се бришат зборовите: „од членот 72 

на овој закон", а зборовите: „е количината во m* на 
испуштена или загадена вода и степенот еа неј-
зината загаденост" се заменуваат со зборовите: „се 
за испуштена загадена вода количината во шѕ и 
степенот на нејзината загаденост, а за испуштање 
други материи што ја загадуваат водата — коли-
чината на тие материи и степенот на загадувањето". 

Член 10 
По членот 73 се додаваат нови членови 73а и 

736, кои. гласат: 

„Член 73а 
Водниот придонес за употребена или искорис-

тена Бода од гранични меѓурепублички водотеци 
се дели помеѓу тие републики врз основа на меѓу-
себна спогодба. 

Член 736 
Водниот придонес за употребена или искорис-

тена вода од акумулација која се наоѓа на терито-
ријата на една република, а која му припаѓа на 
обврзник за плаќање на тој Боден придонес кој се 
наоѓа на територијата на друга република, го утвр-
дува републиката на чија територија се наоѓа 
акумулацијата, и и припаѓа на таа република. 
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Височината на водниот придонес од ставот 1 на 
овој член не може да биде поголема од височината 
на водниот придонес кој се плаќа за употребената 
или искористена вода од други акумулации на те-
риторијата на таа република." 

Член И 
Во членот 74 се бришат ст. 2 до 5. 

Член 12 
Во членот 77 се бришат ст. 1 и 3. 
Во ставот 2 зборот: „Наплатата" и „наплата" се 

заменуваат со зборовите: „Разрезот и наплатата" 
односно „разрез и наплата". 

Член 13 
Разрез и наплатата на водниот придонес спо-

ред одредбите на овој закон ќе зе вршат почнувај-
ќи од 1 јануари 1971 година. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

705. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУ-
ВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРА-

ЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за укинување на Сојуз-
ниот фонд за финансирање на научните дејности, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 28 декември 1970 година и 
на седницата на Просветно-културниот собор од 24 
декември 1970 година. 

ПР бр. 962 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА УКИНУ В АЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИ-

НАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Сојузниот фонд за финансирање на научните 

дејности (во понатамошниот текст: Фондот), осно-
ван со Законот за Сојузниот совет за координација 
на научните дејности и за Сојузниот фонд за фи-
нансирање на научните дејности („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65) се укинува со 31 декември 1970 
година. 

Член 2 
Побарувањата и обврските на Фондот кои 

втасуваат по 31 декември 1970 година се пренесу-

ваат врз социјалистичките републики и врз соција-
листичките автономни покраини во кои се наоѓа 
седиштето на научноистражувачката организација 
или на друго лице спрема кое Фондот има побару-
вања односно обврски. 

Член 3 
Непотрошените средства на Фондот ќе им се 

отстапат со завршната сметка на Фондот за 1970 
година на социјалистичките републики и на соција-
листичките автономни покраини сразмерно на из-
носот на обврските од членот 2 на овој закон. 

Член 4 
Завршната сметка на Фондот за 1970 година ја 

потврдува Сојузната скупштина. 

Член 5 
Сојузниот извршен совет ќе формира комисија 

која до 30 април 1971 година ќе ја утврди заврш-
ната сметка на Фондот за 1970 година и ќе ги извр-
ши работите во врска со укинувањето на Фондот. 

Завршната сметка на Фондот за 1970 .година и 
извештајот за својата работа, Комисијата ќе му ги 
достави на Сојузниот извршен совет, кој завршната 
сметка на Фондот, со свое мислење, ќе и ја достави 
на Сојузната скупштина на потврда. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да ги оп-
редели поблиску задачите и начинот на работата 
на Комисијата. 

Член б 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Законот за постојаните сред-
ства на федерацијата за финансирање на научните 
дејности („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/68), Од-
луката за условите за давање кредити од средства-
та на Сојузниот фонд за финансирање на научните 
дејности („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66 и 
41/70), како и сите одредби на сојузните закони што 
се во спротивност со овој закон. 

Член * 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

706. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 29 декември 1970 година и Ета 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 
декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА ОД РЕЗЕРВ-
НИОТ ФОНД НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ИМЕ ПО-
МОШ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ШТЕТИТЕ 

, ПРЕДИЗВИКАНИ СО ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО. 
СЕПТЕМВРИ 1970 ГОДИНА 

1. Од средствата на резервниот фонд на феде-
рацијата, што ќе се формираат според членот 95 од 
Основниот закон за финансирање на општествепо-
политичките заедници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69 и 32/70), и се 
доделува, без обврска за враќање, на Социјалисти-
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чка Република Хрватска износот од 5,000.000 дина-
ри на име помош за отстранување на штетите на 
териториите на општините што ги погоди земјотре-
сот од 6 септември и во ноќта помеѓу 16 и 17 сеп-
тември 1970 година. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 353 
29 декември 1970 година 

Белград 

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

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

3. Пресметување еа делот на приходот на фе-
дерацијата од сојузниот придонес од личниот доход 
од работен однос, кој им се отстапува на репуб-
ликите, според процентите од тон. 1 и 2 на оваа 
одлука, ќе се врши од 1 јануари 1971 година. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 352 
29 декември 1970 година 

Белград 

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

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

707. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 3, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 29 декември 1970 година и на седницата на Оп-
штествено-политичкиот собор од 28 декември 1970 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ДЕЛ ОД СОЈУЗНИОТ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КОЈ ИМ СЕ ОТСТА-
ПУВА НА РЕПУБЛИКИТЕ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ФОРМИ НА ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 

1. Во Одлуката за утврдување дел од сојузниот 
придонес од личниот доход од работен однос кој 
им се отстапува на републиките заради обезбедува-
ње средства за финансирање определени форми на 
инвалидска заштита („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/67, 55/68. 10/70 и 53/70), во точката 1 одредбите 
под 1 до 6 се менуваат и гласат: 

„1) СР Босна и Херцеговина 49,0 
2) СР Црна Гора 100,0 
3) СР Хрватска 47,1 
4) СР Македонија 24,6 
5) СР Словенија 22,5 
6) СР Србија 44,5", 

2. Покрај средствата што за финансирање на оп-
ределиш форми на инвалидска заштита во СР Црна 
Гора ќе се остварат според одредбата на точката 1 
на оваа одлука, на СР Црна Гора ќе и се обезбедат 
за оваа цел во сојузниот буџет за 1971 година и до- ~ 
полнителни средства во височина од 26,5% од пла-
нираниот приход на федерацијата од придонесот од 
личниот доход од работен однос на територијата на 
Црна Гора. 

708. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, бо врска со членот 17 став 3 од Основниот 
закон за статистиката, Сојузната скупштина, еа 
предлог од Сојузниот извршен совет, на седницата 
на Соборот на народите од 28 декември 1970 година 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 28 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОТ НА СТАТИСТИ-
ЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1971 ГОДИНА 

1. Се донесува План на статистичките истражу-
вања кој содржи статистички истражувања од 
интерес за целата земја и статистички ис-
тражувања од интерес за федерацијата, што ќе се 
вршат во текот на 1971 година. 

2. Финансирањето на статистичките истражува-
ња од точката 1 на оваа одлука ќе се врши според 
Планот на статистичките истражувања за 1971 го-
дина. 

3. Планот на статистичките истражувања за 1971 
година е објавен со оваа одлука и претставува неј-
зин составен дел. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 306 
29 декември 1970 година 

Белград 

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

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 
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Обврски на статистичката 
служба 

Со пода-
тоците ќе 
располага 

Назив на истражувањата С о д р ж и н а Кој е должен да 
даде податоци 

на сојузниот орган 
— организација во репуоликата е пз са id с-!-« A T 

- © 
С 3 ^ r 

8 9 10 
Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Состав и дејности на 
месните заедници 
(МЗ-1) 

2 Меѓуопштинска со-
работка — области, 
форми и резултати 
на соработката 
(ОЛ-11) 

3 Именување дирек-
тори на работните 
организации во сто-
панството и во ус-
тановите на опште-
ствените служби 
(ДИР-1 и 2) 

СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УПРАВУВАЊЕ 

Податоци за членовите на сове-
тите; постојани и повремени коми-
сии; запослен персонал; мировни 
совети и нивната дејност; ф о -
рми на одлучување (седници и 
решавани прашања, собири на 
избирачи и разгледувани праша-
ња, референдуми; резултати од-
активноста (во областа на опште-
ствениот стандард-културно-про-
светната дејност, комуналната из-
градба и уредување на населбите 
и сенародната одбрана и др.), ф и -
нансиски средства. 
Области на соработка; општини 
што остваруваат соработка; пра-
вен акт за соработката; форма 
преку која се остварува соработ-
ката; вклученост на општините 
во заедница од општ тип или за-
едничко планирање на стопан-
скиот развој; причини што ја за-
бавуваат или отежнуваат сора-
ботката 
Податоци за учесниците на кон-
курси (пол. степен на стручно 
образование), за новиот односно 
одново именуваниот директор' 
(пол, возраст, школска подготов-
ка, работно место и работна ор-
ганизација пред именувањето, ра-
ботен стаж) и за директорот што 
не е одново именуван (пол, воз-
раст), школска подготовка, рабо-
тно место и работна организација 
во која стапил на работа. 

* — О (образец) 
— Р (резултати на обработката) 
— х (податоци) 
_ рокови за СФРЈ 

Месни 
заедници 

Изработка на Печатење 
сумари за СФРЈ обрасци, соби-

рање и обработ-
ка на пода-
тоците 

Општини 

Работни орга-
низации во 
стопанството 
и установите на 
општествените 
служби 

Изработка на Печатење 
сумари за СФРЈ обрасци, соби-

рање и обработ-
ка на пода-
тоците 

Изработка на Печатење 
сумари за СФРЈ обрасци и изра-

ботка на сумари 
за СФРЈ 

х х 15.10 

х х 20.12 

Трошоците (во илј. 
дин.) ги поднесува: 

о 
Е 

11 12 13 

х х 31.12 

161 4 2 1 1 2 7 

80 145 5 4 

173 290 61 
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4 Попис на борците од 
Народноослободи-
телната војна 1 (2) 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Статистика на ро-
дените (ДЕМ-1) — 
собирање месечно, 
обработка годишна 

Статистика на умре-
ните (ДЕМ-2 и „По-
тврда за смртта" 
одн. , б е к а р с к и из-
вешта ј за причина-
та на смртта") — 
собирање месечно, 
обработка годишна 

Податоци за борците: пол, годи-
на на раѓањето, место на живе -
ењето. народност, школска подго-
товка, степен на стручното обра-
зование, број членови на дома-
ќинството, број на децата (од 
претшколска возраст, на ш к о л у -
вање и запослени), занимање, по-
л о ж а ј во занимањето, стапување 
во НОВ по времето и начинот на 
учеството, чин при завршетокот 
на војната односно последна во-
ена должност, редовни Месечни 
приходи по изворите, вид и из-
нос на пензијата, вкупни приходи 
на домаќинството, вкупен пензи-
ски стаж. станбено прашање, хро-
нични болести, здравствено оси-
гурување 

Виталитет на детето (живородено 
или мртвородено), пол, место на 
раѓањето, возраст на ма јката и 
таткото, ред на раѓањето на де-
тето, број на сега живите деца, 
каде е детето родено, повеќекрат-
ни породувања, родени деца во 
овој брак. дали детето е родено 
во брак или вон брак, брак по 
ред, народност, школска подго-
товка и занимање за ма јката и 
таткото и др. 
Пол, возраст на умрениот, место 
на живеалиште , место на смртта, 
брачна состојба, народност, ш к о л -
ска подготовка, занимање, каде 
настапила смртта и кој ја утвр-
дил смртта, лекување, кој дал 
податоци за причината на см-
ртта, причина на смртта; за ум-
рените доенчиња: брачност на де-
тето, возраст, занимање и ш к о л -
ска подготовка на ма јката ^ кол-
ку деца вкупно родила ма јката 
на умреното дете; за насилна смрт: 
видот на насилната смрт, кога и 
каде настанал случајот, надво-
решна причина на смртта и др. 

Секој учесник 
во НОВ преку 
општинското 
здружение на 
С З Б Н О В 

Изработка 
на сумари 
за С Ф Р Ј 

Печатење 
обрасци, обука 
на попишува-
чите и обработ-
ка на пода-
тоците 

х х 1972 60 

ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА 

Матичари Обработка на 
податоците 

Печатење Р 
обрасци, соби-
рање. подготов-
ка на обработ-
ката 

х х 10.02 
30.09 

6 4 7 1 0 0 9 5 6 5 

Матичари, 
здравствени 
установи, лека-
ри, други лица 
овластени за 
утврдување на 
смрт и лица што 
вршеле увид 

Обработка на 
податоците 

Печатење 
обрасци, соби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката 

Р х х 10 02 
30.09 

9 9 0 5 7 5 5 0 5 

*) Содржината, другите елементи и трошоците на ова истражување се непотполни. о=>тпто проблемот на пописот не е дефинитивно методолошки решен. Конечен 
предлог ќе се даде по методолошките решенија и договорите со заинтересирани. организации и органи. 

*) Во СР Босна и Херцеговина и во СР Македонија пописот на борците е спроведен. 
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3 Статистика на склу- За младоженецот и невестата: по- Матичари 
чените бракови ранешната брачна состојба, кој 
(ДЕМ-3) — собира- брак е по ред, возраст, место на 
ње месечно, обра- живеалиште, народност, школска 
ботка годишна подготовка, занимање и др. 

Обработка 
податоците 

* на Печатење 
обрасци, соби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката 

х х 10.02 
15.10 

410 398 290 

4 Статистика на раз-
ведените бракови 

За мажот и жената: возраст, на-
родност, школска подготовка, за-

(РБ-1) — собирање нимање, брачна состојба, брак по 
месечно, обработка ред, датум на склучување на бра-
годишна кот, број на деца родени во овој 

брак, колку од тие деца се живи, 
број на издржувани деца, послед-
но живеалиште, кому му се до-
делени децата, датум на право-
силноста на пресудата 

Окружни 
судови 

Обработка 
податоците 

на Печатење 
обрасци, соби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката 

х х 10.02 
15.10 

388 111 20 

5 Месечен преглед на Број на уписите во матичната Матичари 
уписите во матична- книга (на родените, на призна-
та книга (Дем-4) Бањата на татковство и позако-

нувања, на умрените, да склуче-
ните бракови) 

Изработка на Изработка на 
сумари за СФРЈ прегледи и из-

работка на 
сумари 

х х 02. МЕС 34 323 52 

6 Статистика на над- Пол, возраст, занимање, школска Органите на 
ворешната миграци- подготовка, од која земја доаѓа внатрешните 
ја: уселувања (СМ-1) или во која земја оди, народност, работи на 
и иселувања (СМ-2) државјанство општините и 
— собирање месечно пограничните 
обработка годишна3) премини 

Собирање на 
СМ-2, подготов-
ка на обработ-
ката и обработ-
ка на податоци-
те 

Печатење 
обрасци, соби-
рање на СМ-1, 
изработка на 
сумари 

х х 01.10 338 28 

7 Попис на население- Содржината е определена со За - Граѓаните и ра -
то и на становите во конот за пописот на населението ботните органи-
1971 година и становите во 1971 година („Сл. задни 

лист на СФРЈ", бр. 32/1970) 

Обврските се 
определени со 
Законот за 
пописот на 
населението и 
становите во 
1971 година 

х х 15.05 8524) 1 3914) 2774) 

ѕ) СР Словенија обезбедува податоци од регистарот на населението 
4) Дел од трошоците што се однесуваат на личните доходи на работниците на статистичките органи. 
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СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Месечен извештај 
за личните доходи 
и запослениот пер-
сонал во општестве-
ниот сектор (Рад-1) 

Статистички органи 
Печатење 
обрасци, соби-
раше и обра-
ботка на пода-
тоците 

2 Полугодишен изве-
штај за личните до-
ходи и за з аложе-
ниот персонал во 
општествениот сек-
тор, март и септем-
ври 1971 година 
(Рад-1) 

Вкупен фонд на нето личните до- Сите работни и Обработка на 
ходи и исплати по периодичната други организа- републичките 
пресметка и завршната сметка; ции и државни таблограми 
број на запослените на кои се органи избрани 
однесува вкупниот фонд на нето со мостра 
личните доходи; број на зашиле-
ните на крајот на претходниот и 
извештајниот месец; број на дој-
дените и отидените работници во 
текот на извештајниот месец; 
број на примените приправници 
според школската подготовка во 
текот на извештајниот месец; 
број на жените и работниците на 
определено време на крајот на 
извештајниот месец; прогноза на 
запослени работници за наредни-
те два месеца; пробно собирање 
податоци за прогнозите на нето 
личните доходи за наредниот 
месец 

Статистички органи 
Покрај податоците од месечниот Сите работни и Обработка на Печатење 

О х х 12. МКС 675 2 412 1 067 

извештај Рад-1, овој извештај со- други организа- републичките 
држи и податоци за бројот на ции и државни таблограми 
запослените според височината органи 
на нето личните доходи; за мини-
малниот и максималниот личен 
доход во работната организација; 
број на работниците со минимален 
личен доход, кумулативни пода-
тоци за бројот на приправниците 
и за нето личните доходи за пе-
риодот јануари-март и јануари-
-септември 1971 година 

обрчеци, соби-
рање и обра-
ботка на пода-
тоците 

ОР5) х х 2Л 06 
за 
март и 

23.12 
за 
сеит. 

132 460 307 

Статистички органи 
3 Полугодишни изве- Број на запослените работници и Комунални за- Обработка на Печатење ОР 

штаЈ за запалениот ученици во стопанството според води за соци- републичките 
персонал ка ј при- полот и видовите на дејностите јално осигуру- таблограми 
ватните работодав- вање 
ци, март и септем-
ври 1971 година 
(Рад-15) 

обрасци, соби-
рање и обра-
ботка на пода-
тоците 

х х 2П 05 
за 
март и 

15 12 
за 

сеит. 

17 73 32 

б) Резултати на обработката и за поголеми.-* градови, за септември 1971 година 



6 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 
Статистички органи 

4 Годишен извештај Работници според гк>лот, школ- Сите работни и 
на работните орга- ската подготовка, квалификации- други организа- Обработка на Џечатење 
низации за запосле- те, видот на работниот однос, пол- ции и државни републичките обрасци, соби-
ниот персонал во ното и неполното работно време, органи таблограми рање и обработ-
општествениот сек- еднократното и двократното за- ка на податоци 
тор (Рад-10) земање работно место, неделното 

траење на работното време, рас-
поредот на часовите во 42-часов-
ната работна недела и според сме 
ните; флуктуација на приправ-
ниците според школската подго-
товка; година на преминување на 
работната организација на 42-ча-
совна скратена работна недела; 
типот на скратената работна не-
дела; структурата на годишниот 
фонд на работното време на за -
ложените ; бројот на зашилените 
на кои се однесува фондот на ра-
ботното време; стипендијанти: ди-
стрибуција спрема височината на 
стипендијата и спрема видовите -
училишта и остручување на за-
ложените во работните организа-
ции во 1970 година според чл. 
36 до 39 од Правилникот за во-
дење евиденции од областа на 
трудот; нето лични примања за 
месец ноември според квалифи-
кациите Статистички органи 

ОР х х 30.06 123 969 418 

5 Анкета за личните 
доходи според ква-
лификациите во оп-
штествениот сектор 

на мострата на работ-
ните организации и 
запослените работ-
ници (Рад-Ј1Д) 

Пол, возраст, работен стаж, школ-
ска подготовка, стручно образо-
вание, занимање, стручна подго-
товка за работното место, тип на 
работното место, вкупен нето ли-
чен доход за 1970 година, просе-
чен месечен нето личен доход 

За избраните 
лица, избрани 
работни и други 
организации и 
државни органи 

Шифрирање и 
обработка на 
прашалниците 

6 Регистрација на у- Пол, возраст, траење на учењето, 
чениците во стопан- број на месеците поминати на 
ството, март 1971 го- учење, школска подготовка на 
дина (Рад-31) учениците во стопанството, зани-

мање за кое се подготвува уче-
никот 

Печатење 
обрасци, избор 
на лица за ан-
кетирање, соби-
рање, обработка 
на претходни-
те резултати, 
сметковна и ло-
гична контрола 
на материјалите 

Статистички органи 
Општински ор- Обработка на Печатење 

обрасци, соби-

— XX 30.12 625 522 220 

гани на управа- републичките 
та надлежни за таблограми 
работите на 
трудот; работни 
и други органи-
зации; државни 
органи, учи-
лишта 

х х 20.11 31 327 112 
раље и обра-
ботка на пода-
тоците 
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7 Извештај за лицата. Пол, возраст, школска подготов- Општински ор 
што со степенот на ка, стручно образование пред по- гани на управа- републичките 
стручното образова- лагање на испитот, стручно об- та надлежни за таблограми 
ние се здобиле со разование по полагање на испи- работите на 
полагање на испити тот, занимање трудот; учили-
за ВК односно КВ шта за ВК и КВ 
работник (Радт32) работници; 

испитни коми-
сии 

Статистички органи 
Обработка на Печатење х х 20.07 28 117 76 

обрасци, соби-
рање и обра-
ботка на пода-
тоците 

8 Анкета за трошоци-
те на работната си-
ла 

9 Месечен извештај 
за слободните работ-
ни места (потреби од 
работна сила) 

Елементи на трошоците на рабо-
тната сила: нето личен доход за 
редовната работа, премии и други 
форми на стимулација, примања 
за прекувремена работа, за ноќна 
работа и за работа во празнлчни 
денови; надоместоци на нето лич-
ни доходи за годишен одмор, пла-
тено отсуство, за државни празни-
ци, отпратнини и ел.; примања врз 
основа на периодична и завршна 
сметка; награди; додатоци за 
годишен одмор; примања во на-
тура пресметани во паричен из-
нос; трошоци за становање на 
запослениот персонал а што ги 
поднесува роботната организаци-
ја; придонеси за социјално оси-
гурување; трошоци за стручно 
оспособување на работната сила; 
издатоци за мензи и за друго пре-
хранбено снабдување на работни-
ците; трошоци за културен ж и -
вот и разонода на работниците; 
субвенции на касите за заемна 
помош; придонеси за незапосле-
ност; други трошоци на работна-
та сила. Просечен број на зало-
жените според полот и квалифи-
кациите; вкупен фонд на ефек-
тивни часови работа 

Број на слободните работни од-
носно ученички места во работ-
ните организации според степенот 
на стручното образование на ра-
ботниците и дејностите на работ-
ните организации 

Статистички органи 
Избрани работ- Обработка на Печатење 
ни и други *ор- републичките обрасци, соби-
ганизации и таблограми рање и обра-
државни органи ботка на пода-

тоците 

х х 1972 314 423 183 

Служба за запослување 
Сите работни 
организации, 
државни органи таблограми 
и приватни ра-
ботодавци 

Обработка на Печатење 
републичките обрасци; обра-

ботка на пра-
вилниците, об-
работка на 
општинските 
сумари 

— х х 20. МЕС 14 28 196 



10 Месечен извештај Број на слободните работни од-
за исполнетите ра- носно ученички места во работ-
ботни места (нови и ните организации според степе-
упразнети) нот на стручното образование на 

работниците и според дејностите 
на работните организации 

Сите работни 
организации, 
државни органи 
и приватни ра-
ботодавци 

6 

Служба за запослување 
Обработка на 
републичките 
таолограми 

Печатење 
обрасци; обра-
ботка на пра-
шалниците, об-
работка на 
општинските 
сумари 

7 8 9 10 11 

х х 20. МЕО 14 

12 13 

28 196 

Д Ф н и 
-3 о 
и 

11 Месечен извештај Број на престанатите на работа-
за престанок на ра- та на работниците по основите на 
ботата (откази на престанокот, полот и степенот на 
работниците) стручното образование на работ-

ниците и дејностите на работните работодавци 
организации 

Сите работни 
организации, републичките 
државни органи таблограми 
и приватни 

Служба за запослување 
Обработка на Печатење 

обрасци; обра-
ботка на пра-
шалниците. об-
работка на оп-
штинските 
сумари 

— х х 20. МЕС 14 28 196 

12 Месечен извештај Број на лицата што бараат прв 
за лицата што ба- пат запослување, што биле за-
раат запослување послени и запослени со посред-
(незалослени лица) ство на заводите, се според полот 

и степенот на стручното образо-
вание, број на корисниците на 
паричен надоместок од здравст-
веното осигурување, детскиот до-
даток и превозот 

Општински за- Обработка на 
води за запо- републичките 
слување таблограми 

Служба за запослување 
Печатење 
обрасци; обра-
ботка на оп-
штинските 
сумари 

— х х 20. МЕС 35 70 484 

13 Полугодишен изве- Број на лицата што бараат запо-
штај за лицата што слување според степенот на струч 
бараат заштедување ното образование, некои занима-

мања, полот, возраста, должината 
на чекање на запослување, ра-
ботниот стаж, број на корисни-
ците на паричен надоместок и 
здравствено осигурување според 
траењето на користењето; број на 
инвалидните лица што бараат за-
ложување ; број на стручно оспо-
собените и преквалификуваните 
преку заводите за запослување 

Општински за-
води за з а в -
едување 

Служба за запослување 
Обработка на Печатење 
републички таб- обрасци; обра-
лограми ботка на оп-

штинските 
сумари 

— XX 30.07 9 
31.01 

18 134 
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14 Месечен извештај за Број на барања и потврди за при- Општински за-
лицата привремено времено запослување во стран- води за запо-
запослени во стран- ство според степенот на струч- слување 
ство ното образование на работниците; 

бро.1 на понуди и број на работ-
ници барани од страна на стран-
ски работодавци; број на запо-
слени во странство по државите 

Служба за запослување 
Обработка на Печатење 
републичките 
сумари 

оорасци; сора-
ботка на оп-
штинските 
сумари 

х х 20. МЕС 14 28 196 

Служба за запослување 

15 Полугодишен изве- Број на запослените во странство Општински за- Обработка на Печатење 
штај за лицата при- преку заводите за запослување по води за 
времено запослени државите, занимањата и деј нос- слување 
во странство тите 

запо- републичките 
сумари 

оорасци; оора-
ботка на оп-
штинските 
сумари 

х х 30.07 
31.01 

6 42 

Служба за з а п а л у в а њ е 

16 Полу годишен изве- Број на зашилените според сте- Сите работни Обработка на Печатење 
штај за странските пенот на стручното образование, организации републичките обрасци: обра-
државј?сш запосле- дејностите и државјанството државни органи сумари ботка на оп-
ни во Југославија и приватни ра- штипските 

ботодавци сумари 

— х х 30.07 28 

Служба за запоелување 
17 Ревизија и стандар- Прелиминарна примена на 12 те- Работници зало- Организација и Теренски испи-

дизација на мулти- стови врз помала мостра на ра- елени во одде- водење на ис- тувања, среду-
факторска батерија ботка популација. Примена на лни работни ор- тражувањето, вање и испра-
на тестови за општи дефинитивна форма на 12 тесто- ганизации што анализа на ем- ќање на мате-
способности ви врз поголема мостра на истата ќе влезат во ггириски добие- ријалите 

популација мострата ните податоци 
(емпириско 
истражување) 

— XX VI/70 13 26 185 

Служба за з а в е д у в а њ е 
18 Годишен извештај Можност за запишување на мла- Школи од II и Обработка на Печатење 

за капацитетите на дината во школите од И и III сте- III степен републичките обрасци, обра-
школите од И и III пен. Назив и адреса на школата- прегледи ботка на 
степен -факултетот, број на учениците- општинските 

-студентите што ќе бидат приме- судари 
ни во првите класови-годинп, 
според отсеците и ел.; рок за под-
несување пријави за упис и усло-
ви за прием на кандидати 

х х до кра-
јот на ф е -

вруари 

38 
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Служба за з а п а л у в а њ е 
19 Годишен извештај Број потребни работници и број Сите работни Обработка на 

за потребите од ка- работници што претставуваат организации, републичките 
дри и за внатреш- внатрешна резерва — според за- државни орга- таблограми 
пите резерви на ка- нишањата и степенот на струч- ни и приватни 
Д Р И ното ооразование рабодавци 

Печатење 
обрасци, обра-
ботка на 
општинските 
сумари 

х х 30.06 '36 84 588 

Истражувања од инте-
рес за федерацијата 

20 Истражување за 
личните доходи за 
одредени занимања 
за 1970 година 

Лични доходи и број на зашиле-
ните за одредени занимања (до 
200 занимања) за 1970 година. За 
секое занимање ќе се бараат по-
датоци за еден модалитет на сте-
пен на стручното образование и 
одреден број години работен 
стаж. 

Сите работни и 
други организа-
ции и државни 
органи 

Сите 
истражува-

Статистички органи 
фази на — х х 1972 500 — — 

СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ БИЛАНСИ 
Истражувања од инте-
рес за целата земја 

Комплексен годи-
шен извештај за сто-
панските организа-
ма (КГИ-01) 

Вредност на основните средства 
и на инвестициите во тек (инве-
стиции во изградба) вредност на 
производството, материјални тро-
шоци, амортизација, лични дохо-
ди, акумулација и фондови (прин-
цип на чисти дејности и по тери-
торија) 

Стопански 
организации 

Целокупна 
работеа 

Статистички органи 
об Печатење 

обрасци и упат-
ства, ажурира-
ње на адресите 
за собирање, 
контрола и 
шифрирање на 
статистичката 
граѓа 

рв) х х 20.06 896 762 501 

2 Годишна пресметка Вредност на производството, ма-
на доходот од при-
ватниот сектор на 
стопанството: 
— земјоделството 
— градежништвото 
— сообраќајот 
— трговијата и 

угостителството 
— занаетчиството 

тери.]алии трошоци во натура и 
во пари, амортизација, народен 
доход, разрез на придонесите и 
даноците, наплатени придонеси и 
даноци, акумулација на индиви-
дуалните производители 

Статистички органи ОР х х 20.06 

Процени на 
општинските 
комисии што се 
формираат за 
таа цел 

Обработка на 
републичките 
сумари 

62 491 202 
Печатење 
обрасци и упат-
ства, собирање 
и обработка на 
ниво на репуб-
ликата и оп-
штините 

ѕ) Излистано секое претпријатие по организационен принцип. 
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Статистички органи 

Текушта пресметка 
на општествениот 
производ и на на-
родниот доход по 
текуштите и постој-
ните цени. Распре-
делба на општестве-
ниот производ по 
категориите на кра ј -
ната наменска упо-
треба (финална по-
трошувачка) 

По секторите на сопственост на 
СР. гранките и областите на про-
изводството: вредност на произ-
водството, општествен производ, 
народен доход и негови елементи. 
Финална потрошувачка со билан-
сите: лична потрошувачка на на-
селението, општа потрошувачка и 
инвестиции. Пресметка на опште-
ствениот производ според катего-
риите на е-т-гсг-голтскзта намена (од-
дел I и II) за 1969 година 

Од статистич-
ката документа-
ција на СЗС и 
други установи 

Пресметка за 
СФРЈ и СР без 
финална потро-
шувачка 

Пресметка врз 
база на КГИ — 
01 и доходот од 
приватниот 
сектор за СР и 
општините без 
финална по-
трошувачка 

х х 20.06 
01.12 

135 176 76 

Статистички органи 

4 Комплексен годишен Вредност на основните средства Работни органи- Обработка на 
извештај на работ- според техничката структура, зации од несто- републичките 
ните организации од средства во изградба; приходи лански дејности сумари 
нестопански дејнос- според изворите и расходи според и органи на 
ти (КГИ-02) намената, материјални трошоци управата 

(материјал и услуги) 

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

ОР х х 20.07 415 361 159 

5 Годишен извештај 
за средствата и фон-
довите на општини-
те (Фин-50) 

Статистички органи 

Народен доход по дејности и сек- Општиш! за 
тори (општествен, приватен). Број приходите и 
на запослени во општествениот расходите на 
сектор (стопанство, нестопанство), буџетите и 
лични доходи и средства на ра- фондовите; 
ботните организации (стопански, другите подато-
нестопански) приходи и расходи ци ги дава РЗС 
на општествените служби, на од постојните 
фондовите и буџетите на општи- служби 
ните 

Подготвување 
на податоци за 
публикување 

Печатење 
обрасци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка 

Статистички органи7) 

ОР х х 15.09 бб 150 53 

6 Анкета за семејните Приходи по изворите и трошоци Избрани три- Обработка и Печатење 
буџети на работ- по артиклите — количини и вред- члени и чети- трошоци на из- дневници и из-
ничките домаќин- ности за околу ЗОО артикли и ричлени работ- борот и анкети- вештаи на ан- , 
ства (АПВ) — соби- услуги на личната потрошувачка нички дома- рамето. 1200 до- кетарите, тро-
рање месечно, обра- ќинства маќинства шоци за проши-
ботка тримесечно N рена мостра над 

1200 домаќин-
ства и обработ-
ка за свои по-
треби 

х х 15.03 
15.06 
15.09 
15.12 

1991 157 453 

*) Доколку републиките ја прошируваат мострата должни се да извршат собирање и контрола на целокупниот материјал; во таков случај СЗС печати обрасци 
и за проширениот дел на мострата. 
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Статистички органи 
Анкета за индиви-
дуалните земјодел-
ски стопанства 
(ПО-91, 92 и 93) — 
собирање месечно, 
обработка на парич-
ните приходи и рас-
ходи по групите 
тримесечно, ком-
плетна^ обработка 
годишно 

8 Општествени смет-
ки иа републиките 

Податоци за земјишниот посед, за Индивидуални 
демографските карактеристики земјоделски 
на домаќинство, за активноста на стопанства 
членовите, за бројот на добитокот, 
за сточното производство, за про-
изводството на домашни рако-
творба! и градежен материјал, за 
потрошокот на човечка и доби-
точна храна, за паричните при-
мања и издавања, за вредноста на 
дадените и примените производи 
како и податоци за залихите на 
земјоделски производи и добиток 

Сметка на средствата на сто- Од статистич-
а р к и т е дејности ката докумен-

2. Сметка на општествените сред- тација на СЗС 
ства (распределба на акумула- и од евиденци-

о н а т а ) јата на други 
3. Извршување на буџетот установи 
4. Сметка на нестопанските деј -

ности 
5. Сметка на средствата на на-

селението 
6. Сметка на инвестициите 
7. Сметка на односите со други 

ОПЗ и општествените фондови 
8. Збирна сметка за формирање 

и распределба на средствата 
на подрачјето на СР, односно 
на општината. Кон секоја сме-
тка се додаваат придружни 
аналитички табели 

Тримесечна и 
годишна обра-
ботка на прег-
ледите, трошоци 
за 68 анкетари 
и трошоци за 
избор и награди 
на 3.200 стопан-
ства 

Печатење годи-
шни и триме-
сечни прегледи 
од рачна обра-
ботка, печатење 
обрасци, соби-
рање месечни 
прашалници, 
изработка на 
тримесечни и 
годишни прег-
леди за дома-
ќинства, трошо-

ци на анкетарите 
и за обиколка на 
домаќинствата 

Статистички органи 
— Пресметка за 

подрачјето на 
републиките 

> Извештај за репро-
дукциони.^ потро-
шувачка, залихите, 
набавката и продаж-
бата на стоки во 
1970 година (ПБ-11) 
(двегодишно) 

Репродукциона потрошувачка 
според групите на суровините и 
дејноста на потрошувачите, за-
лихи на готово и недовршено про-
изводство, суровини и материјали, 
трговски стоки според групите 
на производите, држателите на 
залихите. Набавка и продажба 
според групите на добавувачите и 
корисниците 

Стопански 
организации 

Статистички органи 
Обработка Печатење 

обрасци, кон-
центрација и 
контрола на 
граѓата 

ѕ) Се однесува на I. II и i l l квартал на 1971 година. ѕ) Се однесува на IV квартал на 1970 година. 10) Првите резултати од годишната обработка за 1970 година. 

х х 15.06') 
15.098) 
15.128) 
15.03') 
1972 
15.07") 

962 1204 

— х х 1970 — 246 ѕ -

XX 31.12 597 322 408 
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10 Извештај на сто- Податоци за вкупните испораки Стопански 
ланската организа- на стопанската организација при- организации 
ција за испораките кажани според групите на гран-
по републиките и 
покраините во 1970 
година (ПВ-11а) 

11 Податоци за расчле-
нетиот промет на 
жиро-сметката Р-1 
— месечно 05 
— тримесечно 05.04, 

05.07, 05.10 
1970 и 05.01 1971 

ките на дејноста и републиките-
-покраините. Врз основа на овие 
податоци ќе се изработат интер-
ре,гионални input-output табели 
во 1972 година 

Структура, примања (реализација Филијала 
и др.) и издавања (материјални на СОК 
трошоци, лични доходи, инвести-
ции и др.) посебно за работните 
организации по области: 
— општествени организации 
— органи на управата според 

значењето и основните сметки, 
— работни организации по гран-

ки, групи и групации 

12 Деловен резултат во Утврдување на доходот, привре- Работни 
текот на годината мена распределба на доходот, за- организации 
(периодична пре- губа, структура на доходот, ис-
сметка) платени лични доходи, одбрани 
— полугодишно 20.07 книговодствени податоци — по 
— деветмесечно подгрупи, групи, гранки и области 

20.10 (Закон за 
книговодството на 
работните организа-
ции — „Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 48/68 и 
56/69) 

13 Биланс на состојба- Позиции на активата и пасивата Работни 
та (завршна сметка со наспоредни податоци од прет- организации 
за 1970 година) ходнаѓта и текуштата година по 
— годишно- 28.02 синтетичките конта на Основни-
(Закон за книговод- от контен план за работните ор-
ството на работните ганизации 
организации — „Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
48/68 и 56/69) 

14 Биланс на успехот 
(завршна сметка за 
1970 година) 
— годишно 28.02 
(Закон за книговод-
ството на работните 
Организации — „Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
48/68 и 56/69) 

Утврдување и распределба на до- Работни 
ходот, структура на доходот, до- организации 
бивка-загуба и покривање на за-
губата, посебни податоци за про-
сечно користените основни и о-
бртни средства, за просечниот број 
на запослените, за отплатите и 
ануитетите во текуштата година 
ити. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Статистички органи 
Обработка Печатење 

обрасци, кон-
центрација и 
контрола на 
граѓата 

СОК 
Контрола и об-
работка на су-
марите, дирек-
тивни и методо-
лошки работи, 
печатење 
обрасци 

— X X 31.12 90 99 70 

Собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
правилниците, 
печатење об-
расци, инструк-
тажа и обра-
ботка 

СОК 
Контрола и об- Собирање, 
работка на су- подготовка на 
марите, дирек- обработката, 
тивни и методо- обработка на 
лошки работи правилниците, 

инструктажа и 
обработка 

x x l l . M E C 
20.04 
20.07 
20.10 
20.01 

х х 25.08 
25.11 

343 1 190 1 921 

758 3 612 3 931 

СОК 
Контрола и об- Собирање, 
работка на су- подготовка на 
марите, дире$- обработката, 
тивни и обработка на 
методолошки прашалниците, 
работи инструктажа и 

, обработка 

XX 15.04 662 1192 1 782 

СОК 
Контрола и об-
работка на су-

Собирање, 
подготовка на 

мари, директив- обработката, 
ни и методо-
лошки работи 

обработка &а 
прашалници, 
инструктажа 
и обработка 

х х 15.04 620 994 1 570 



1 2 3 4 

15 Пресметка на дано- Податоци за пресметаниот и уп- Работните 
кот на промет (ДП) латеи данок на промет — сојузен, организации 
по завршната смет- републички, покраински и оп-
ка за 1970 година — штински — според тарифните 
годишно на 28.02 броеви на Тарифата на данокот 
(Правилник за воде- на промет 
ње евиденција за 
прометот и за начи-
нот на пресметува-
ње и плаќање на 
данокот на промет 
— „Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 29/68, 
6/69, 15/69, 21/69. 
53/69, 4/70 и 24/70) 

16 Статистички извеш- Судски одлуки, акцептни налози, Филијала 
та ј за појавите на организации што немаат средства на СОК 
ликвидност на ра- на жиро-сметките, исплата на 
ботните организа- минималните лични доходи, ор-
ции. образец „ Ј Т * — ганизации под присилна управа, 

' месечно 10. присилно порамнување и во лик-
видација 

17 Податоци за работ- Загуба по периодична пресметка Работни органи 
ните организации со и завршна сметка, просечен број зации и фили 
загуба и санациона на зашилените, исплатени лични јади на СОК 
програма за работ- доходи, деловен фонд вклучен за 
ните организации покривање на загубата, враќање 
под присилна управа (отплата) на деловниот фонд 
присилно порамну-
вање, во ликвида-
ција и под стечај 
Образец „ГУБ" и 
„ПЛС" 

— тримесечно: 20.04 
20.07 
20.10 
15,03 

8 9 10 11 12 13 

СОК 
Контрола и об- Собирање, 
работка на су- подготовка на 
марите, дирек-
тивни и 
методолошки 
работи 

оораоотката, -
обработка на 
прашалниците, 
инструктажа и 
обработка 

— х х 15.05 30 154 312 

СОК 
Контрола и обт 
работка на су-
м а р н е , дирек-
тивни и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

Собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници, 
печатење 
обрасци, 
инструктажа 
и обработка 

х х 25. МЕС. 12 59 87 

СОК 
Контрола и об-
работка на су-
м а р н е , дирек-
тивна! и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

Собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници, 
инструктажа и 
обработка 

х х 20.05 
20.08 
20.11 
15.04 
1972 

21 47 114 



7 8 9 10 И 12 13 

СОК 
18 Анкета за појавите Фактурирана реализација, поба- Стопански 

во врска со ликвид- рувања од купувачи, обврски организации 
коста на работните спрема добавувачи, залихи на 
организации — Об- суровини, материјали и готови 
разец ..ДОП" производи, кредити за обртни 
— годишно 25.04 средства, просечен број на зашт-

едените 

Контрола и об-
работка на су-
ма рите. дирек-
тивна! и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

Собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашал ници, 
инструктлжа 
и обработка 

х х 10.05 26 52 104 

19 Анкета за средства- Податоци за средствата и делов-
та и работењето на ниот успех на стопанските орга-
топанските органи- низации во врска со согледување 
зации на ликвидноста односно обезбе-

дување податоци по територија-
лен принцип 

СОК 
Стопански Контрола и об- Собирање, 
организации работка на су- подготовка на 

марите, дирек- обработката, 
тивни и обработка на 
методолошки прашалници, 
работи, печате- инструктажа 
ње обрасци и обработка 

26 52 104 

20 Пробно истражува- Прилив на девизните средства по Банките, сто-
ње за нестоковниот основ на: ланските орга-
девизен прилив на 
средства по соција-
листичките репуб-
лики 

сите видови туристички про- низации и 
мет другите 
сообраќајните услуги организации 
иселеничките дознаки, зара-
б о т и т е на привремено зало-
жените во странство, социјал-
ното осигурување и др. 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
упатства и об-

Печатење на 
обрасци, соби-
рање и обработ-

х х крај 80 
1971 

20 — 

расци во собра- ка на податоци 
ботка со Заво-
дот за 
статистика на 
СР Хрватска, 
трошоци на ис-
тражувањето 

Истражувања од инте-
рес за федерацијата 

21 Општествени смет-
ки на Југославија 

1. Биланс на производните деј- Од статистичка-
ности та документа-
Биланс на средствата и потро- ција на СОК, 
шувачката на населението СЗС и други 
Биланс на непроизводните деј- установи 
ности 

4. Биланс на ^производната 
(лична и општа) потрошувач-
ка 
Биланс на инвестиции 
Биланс на односите со стран-
ство со придружни аналитич-
ки табели за секој биланс 

2. 

3. 

5. 
6. 

Статистички органи 
Пресметки 
за СФРЈ 

- х 31.12 361 — — 



22 Периодични опште- Приходи и расходи на стопански-
ствени сметки на Ју - те организации на општествено-
гославија но-политичките заедници, на у-

становите на општествените слу-
жби и државнике органи и уста-
нови, на фондовите на социјал-
ното осигурување, банките, оп-
штествените организации и насе-
лението 

4 5 6 

Статистички органи 
Од статистичка- Пресметки за 
та документа- СФРЈ — 
ција на СОК, 
СЗС и други 
установи 

7 8 9 10 

- х 15.09 
за I по-
лугоди-
ште 

11 12 13 

74 — — 

23 Финансиски сметки Тековни, капитални и кредитни 
на Југославија трансакции на 

1. Стопанските организации на 
општествениот сектор 

2. Федерацијата 
3. Други општествено-политички 

заедници 
4. Установите на општествените 

и државните служби 
5. Фондовите на социјалното оси-

гурување 
6. финансиското и кредитното 

работење на банките и осигу-
рителните организации 

7. Општествените организации 
8. Населението 

Статистички органи 
Од статистичка- Пресметки за 
та документа- СФРЈ — 
ција на СОК, 
СЗ С и други 
установи 

- х 31.12 79 — — 

24 Биланс на 
-способното 

работо-
населе-

ние на Југославија 

Работоспособното население од 
15—55 години возраст за жени и 
од 15—60 години за мажи според 
местото на запосленост и анга-
жираност: запослени во опште-
ствениот и приватниот сектор по 
дејности, ученици и студенти по 
видови училишта, инвалиди од I 
и II степен, незапослени, на при-
времена работа во странство 

Статистички органи 
Од статистичка- Обработка за — 
та документа- СФРЈ 
ција и со про-
цена во струч-
ните служби на 
СЗС како и од 
документаци-
јата на другите 
установи 

- х 31.12 

25 Експериментални 
табели на каџитал-
ните трансакции (за-
вршување во 1972 
год.) 

Изработка на методологија и про-
учување практични проблеми за 
конструкција на табелите на к а -
питалните трансакции 

Статистички органи 
Изработка и ум- — 
кожув ање на 
работниот доку-
мент 

- х 1972 53 5 — 



7 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 

Истражувања од инте-
рес за шлата земја СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И ЗАНАЕТЧИСТВОТО 

1 Месечен извештај Производство, реализација и за- Индустриски Печатење но-
на индустријата лихи на производи; потрошок и за- претпријатија менклатура и 
(Инд-1) лихи на суровини, гориво и елек- и други органи- обработка на 

тро-енергија, број на запослени зации што има- републичките 
работници ат индустриски сумари 

погони 

Печатење 
обрасци, соби-
рање и обра-
ботка на пра-
шалници 

О х х 12. МЕС. 502 2 130 1 073 

Годишен извештај 
на индустријата 
(Инд-21) 

Производство, реализација и за-
лихи на производи според детал-
на номенклатура; податоци за 
смените, за силата на погонските 
машини, за староста и нивото на 
автоматизација на орудијата за 
работа, податоци за ^ о п е р а ц и ј а -
та и др. дополнителни инфор-
мации 

Индустриски 
претпријатија 
и други органи-
зации што има-
ат индустриски 
погони 

Печатење но-
менклатура. Дел 
од обработка на 
прашалници, 
обработка на 
републичките 
сумари 

Печатење 
обрасци, соби-
рање, контрола 
и дел од обра-
ботка на пра-
шалниците 

О х х 10.06 757 353 164 

3 Годишен биланс на Испораки. на електроенергија на Претпријатија Обработка на 
производството и 
потрошувачката на 
ел ектроенергиј ата 
(Инд-4) 

одделни категории потрошувачи за производство, прашалници 
според количината и вредност и пренос и дис-
потрошок на одделни претприја- трибуни ја на 
тија електроенер-

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

4 Годишен извештај Производство, број на работници Рудници за јаг- Сите фази 
за ефектите во ру- и часови на работа со пресметка лен, железо, 
дарството (Инд-32) на работните ефекти; основни по- обоени метали 

датоци за рудничката механиза- и неметали 
ција; испорака на јаглен; вред-
ност на основните средства и др. 

5 Извештај за новите Производство, запослен персонал, 
индустриски објекти основни средства и други пода-
(Инд-53) тоци за новите објекти 

Индустриски 
претпријатија 
што пуштиле во 
работа нови 
погони; нови 
претпријатија 

Сите фази 

б Годишен извештај Запослен персонал, податоци за Општествени 
на општествените производите, градежните работи и занаетчиски 
занаетчиски органи- услуги; смени и погонски маши- организации и 
зации (Зан-21) ни, потрошувачка на електро- занаетчиски 

енергија и други дополнителни дуќани 
информации 

Обработка на 
прашалници 

Печатење 
обрасци. 
собирање 

х х 25. МЕС. 12 24 12 

О х х 25.03 4 — 

х х 30.04 28 3 — 

Печатење 
обрасци, соби-
рање, контрола 
и исправање 
грешки во 
прашалник 

О х х 22.09 184 263 148 



7 8 8 10 11 12 13 

7 Прогнози на индус- Производство, број на запослени- Индустриски Обработка на Печатење 
триските претприја- те, залихи, извоз, инвестиции, претпријатија и републичките 
тија лични доходи, цени на произво- индустриски по- сумари 

дителите, однапред договорени гони на неин-
испораки и др. дустриски орга-

низации 

обрасци и 
упатства, соби-
рање и обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х 30.01 
30.04 
30.07 
30.10 

211 120 

8 Анкета за продук-
тивноста на трудот 
и капацитетите во 
рудниците за јаглен 

Податоци по погони: основни ма-
шини и нивно користење, запо-
слен персонал и вредност на оп-
ремата по фази на производство-
то; извршени часови на работа на 
зашилените; вредност на основ-
ните средства, на производството 
и др. 

Рудници за 
јаглен 

Сите фази х х 26.04 30 — — 

9 Анкета за продук-
тивноста на трудот 
и капацитетите во 
индустријата на гу-
ма 

Податоци по погони: основни ма-
шини и нивно користење; запо-
слен персонал и вредност на опре-
хмата по фази на производството; 
извршени часови на работа на за-
ложените; вредност на основните 
средства, на производството и др. 

Претпријатија 
и погони на ин-
дустријата на 
гума 

Сите фази х х 25.05 12 — — 

10 Анкета за продук- Податоци по погони: основни ма- Претпријатија Сите фази 
тивноста на трудот 
и капацитетите во 
прехранбената ин-
дустрија 

шини и нивно користење; запо-
слен персонал и вредноста на оп-
ремата по фази на производство-
то; извршени часови за работа на 
запослените; вредност на основ-
ните средства, на производство-
то и др. 

х х 27.12 63 32 — 
и погони на 
прехранбената 
индустрија 

11 Анкета за продук-
тивноста на трудот 
и капацитетите во 
графичката индус-
трија 

Податоци по погони: основни ма-
шини и нивно користење; запо-
слен персонал и вредноста на 
опремата по фази на производ-
ството; извршени часови на ра-
бота на заложените; вредност на 
основните средства на производ-
ството и др. 

Претпријатија 
и погони на 
графичката 
индустрија 

Сите фази х х 25.03 
1972. 

101 — — 



8 9 10 11 12 13 

Истражувања од инте-
рес за федерацијата 

1.2 Пробно истражува- Пронајдоци и нивното користе- Индустриски 
ње за иновациската ње; технички новаторства и ин- претпријатија 
дејност во индус- женеринг, откуп и продажба на и Сојузен завод 
триј ата лиценци за патенти 

Сите фази х х 15.12 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

земјоделски 
ства (ПО-71) 

ЗЕМЈОДЕЛСКА СТАТИСТИКА 

1 Годишен извештај Запослен персонал, биланс на 
на општествените пченицата и пченката, механиза-

стопан- ција, капацитети на објектите и 
уредите за преработка, репродук-
циона потрошувачка, интеграција 
и кооперација и др. 

Општествени 
земјоделски 
стопанства 

Обработка на 
сумари 

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

ОР х х 15.04 695 308 130 

2 Извештај за засеа-
ните површини во 
есенската сеидба, 
вкупно и во коопе-
рација — состојба 
на 15 декември11) 
(ПО-21 а и б) 

Засеани површини под посеви. Општествени * 
Проширување на земјишниот земјоделски 
фонд на општествените стопан- стопанства и 
ства. Обем на извршените работи други работни 
во кооперација. Снабдување на организации, 
кооперантите со репродукционен проценители и 
материјал. Потрошувачка и за- општини 
лихи на вештачко ѓубре и намери 
за сеидба на пченка на опште-
ствените стопанства 

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

об-
су-

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

ОР х х 10.01 275 255 269 

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

Општествени Дел од трошо- Печатење 
земјоделски ци на процени- обрасци, соби-
стопанства, телите и обра- рање, подготов-
проценители ботка на сумари ка и обработ-
и општини ка на прашал-

ници 

х х 28.05 494 85 54 

4 Извештај за повр- Засеани површини под посеви, 
шините и насадите Категории на користење на зем-
на крајот на пролет- јиште. Овошни стебла и лозови 
ната сеидба — сос- пенушки. Проширување на зем-
тојба на 31 мај јишниот фонд на општествените 
(ПО-22 а и б) стопанства. Закуп на земја, по-

трошувачка и залихи на вештач-
ко ѓубре на општествените сто-
панства, Очекувани приноси на 
пченица и рано овошје 

Рокот на снимањето зависи од временските услови. 

Општествени Дел од трошо- Печатење 
земјоделски ците на проце- обрасци, соби-
стопанства, нителите и об- рање и обработ-
проценители работка на ка на прашал-
и општини сумари ници 

ОР х х 09.06 494 503 307 



5 Извештај за повр-
шините и насадите 
на крајот на про-
летната сеидба во 
кооперација — сос-
тојба на 31 мај 
(ПО-22 ц) 

Засеани површини под посеви во Општествени 
кооперација. Обем на извршените земјоделски 
работи во кооперација. Снабду- стопанства и 
вање на кооперантите со репро- други работни 
дукционен материјал организации 

Обработка 
на сумари 

Печатење 
обрасци, соби-
рање и обработ-
ка на прашал-
н и к 

8 9 10 

ОР х х 23.07 

11 

67 

12 

108 

13 

42 

6 Извештај за очеку-
ваните приноси на 
рани посеви и овош-
је — состојба на 20 
јуни (ПО-31 а и б)11) 

Очекувани приноси на пченица и 
други стрми жита и рано овошје. 
Состојба на пченката 

Општествени Дел од трошо- Печатење обра-
зе?^ од е леки ците на проце- сци, собирање, 
стопанства, нителите и об- обработка на 
проценители работка на прашалници 
и општини сум ари 

ОР х х 03.07 230 118 42 

7 Извештај за оства- Остварени приноси на пченица и Општествени 
рените приноси на други стрпи жита и рано овошје, земјоделски 
рани, посеви и рано Очекувани приноси на поважни стопанства 

Дел од трошо-
ците на проце-
нителите и об-

овошје — состојба доцни посеви, овошје и грозје, и други органи- работка на 
на 1 август11) (ПО-32 Производство на семенска пчени- зации, процени- сумари 
а и б) ца. Остварени приноси во коопе- тели и општини 

рација. Намера за сеидба на пче-
ница на општествените стопан-
ства 

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

ОР х х 20.08 583 284 140 

8 Извештај за очеку- Очекувани приноси на поважни Општествени 
ваните приноси на доцни посеви и овошје и лозја земјоделски 
доцни посеви, овош- стопанства, 
ја и лозја — состој- проценители 
ба на 5 септември11) и општини 
(ПО 33-1 а и б) 

Дел од трошо- Печатење ов-
ците на проце- расци, собира-
нителите и об- ње, обработка 
ра ботка на на праша лницн 
сумари 

ОР х х 23.09 345 132 56 

9 Извештај за оства- Остварени приноси на доцни по- Општествени Дел од трошо- Печатење об- ОР х х 26.11 
рените приноси на севи, доцно овошје и лозја. До- земјоделски ците на проце- расци, собира-
доцни посеви, овош- машна преработка на овошје и стопанства нителите и об- ње, обработка 
ја и лозја-состојба лозје. Производство на репродук- и други органи- работка на на прашалници 
на 10 ноември11) ционен материјал. Остварени при- зации, процени- сумари 
(ПО-33 а и б) носи на доцни посеви во коопе- тели и општини 

рација 

890 408 192 



7 8 9 10 И 12 13 

10 Извешта ј за оства- Остварени приноси на јужно Општествени 
реките приноси на овошје. Домашна преработка на земјоделски 
јужно овошје — маслинки и смокви стопанства, 
состојба на 15 јануа- проценители 
ри (ПО-34 а и б) и општини 

Дел од трошо- Печатење ов-
ците на проце- расци, собира-
нителите и об- ње, обработка 
работка на 
сумари 

на прашалници 

О х х 10.02 164 24 21 

11 Годишен извештај Запослен персонал. Одбрана од Водостопански 
за хидротехничките поплава. Поплавени површини и организации и 
мелиорации и водо- објекти. Регулација на реки, од- општествени 
стопанските обЈекти воднуваше земјоделски 
(ПО-41) стопанства 

Обработка 
на сумари 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

О х х 24.04 64 42 17 

12 Извешта ј за навод- Објекти и уреди за наводнување. Водостопански 
нување (ПО-42) Начин за земање вода. Наводну- организации и 

вање на површини. Остварени општествени 
приноси на наводнувани површи- з е м ј о д е л е ц 
ни на земјоделските стопанства стопанства 

Обработка 
на сумари 

Печатење об-
расци, собирања 
и обработка на 
прашалници 

О х х 24.04 64 43 22 

13 Анкета за бројот на Бројна состојба и обрт (биланс) на Избрани инди- Дел од трошо-
добиток — состојба говеда, свињи и овци. Бро ј на ко- видуални сто- ците. 
на 15 јануари њи, живина и кошници пчели, по- панства Обработка 
(ПО-51-2) трошувачка на вештачко ѓубре на сумари 

Печатење об-
расци, и упут-
ства. собирање 

и обработка на 
прашалници 

х х 20.02 1004 705 190 

14 Годишен извешта ј Бро ј на добиток по категории, на Општествени Обработка 
за сточарството за живина и кошници пчели. Биланс земјоделски на сумари 
општествени земјо- (обрт) на добиток, добиточно про- стопанства, 
делски стопанства изводство и потрошок на доби- гоилишта на 
(ПО-51-2 а) точна храна трговски и 

индустриски 
претпријатија и 
кланици 

Обработка на 
обрасци, соби-
рање, обработка 
на прашалници 

О х х 20.02 58 132 126 

15 Кварта лен извешта ј Бро ј на свињи и обрт (биланс} по Општествени 
на општествените категории и намена на од гл еду- земјоделски 
земјоделски стопан- вањето. Бро ј на добиток ставен стопанства, 
ства за производ- на гоење и испорака на гоени гоилишта. тр -
ството на свињи и грла. Прогнози за испорака за говски и инду-
за организираното наредниот квартал стриски прет-
гоење добиток при јати ја и 
(ПО-54) кланици 

Обработка 
на сумари 

Печатење обра-
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 09.05 
09.08 
09.11 
08.02 

71 173 124 
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16 Квартална анкета Број на свињи по старосни кате- Избрани инди- Дел трошоци, 
за производството горни и намена Обрт (биланс) во видуални сто- Обработка 
на свињи на ин ди- т л кот на кварта лот Намери за панства на сумари 
видуални земЈОдел- сеидба на пченица и пченка 
ски стопанства 
(ПО-56-2) 

17 Квартал ен извештај Бро ј на заклани грла по видови и Сите јавни Обработка 
за колење добиток категории, тежина на ж и в и за- кланици на сумари 
на кланици (ПО-52) клан добиток. Рандман на месо 

18 Годишен извештај Брод на заклан добиток по видови Сите приватни Обработка 
за закланиот доби- месарница ин- на сумари 
чѓок на приватни ме- спекциски, ве-
сарници (ПО-52-1) теринарни 

служби на оп-
штини и на 
ветеринарни 
станици 

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

20 Годишен извештај Запослен персонал, рибари и пло- Рибарски 
на рибарски прет- вни средства претпријатија 
прифатија и задруги и задруги и 
на море (ПО-61-1 а општински со-
и б) брани] а 

Обработка 
на сумари 

21 Годишен извештај 
за слатководно^ ри-
барство (ПО-62) 

Запослен персонал. Краповски и 
пастрмсхи рибници Производство 
на конзумни риби и млади PI рас-
пределба. Потрошок на храна 
и ѓубриња Лов од риби. распре-
делба и преработка на ловот од 
оиби 

Рибарски прет-
пријатија , за-
други и устано-
ви што се зани-
маваат со ло-
вење и со прера-
ботка на риби и 
општински 
собранија 

Обработка 
на сум ари 

6 7 8 9 10 11 12 

Печатење обра- - х х 27.05 654 230 
сци. »собирање, 26.08 
подготовка и 27.11 
обработка на 13.03 
прашалници 

Печатење обра- О х х 20.05 68 269 
сци, собирање и 22 08 
обработка на 20.11 
прашалници 20.02 

Печатење обра- О х х 28.02 68 38 
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

Преземање на х х 05.05 53 16 
податоци 

Печатење обра- 0 , Р х х 15.03 59 44 
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

Печатење обра- 0 , Р х х 23.04 59 49 
сци, собирање и 
обработка на 
прашал ници 



1 2 3 4 5 

22 Прогнози на земјо- Производство, број на запослени- Општествени 
делските стопанства те, залихи, извоз, инвестиции, ли- земјоделски 

чии доходи, цени на производи- стопанства 
телот, однапред договорени испо-
раки и др. 

Печатење 
обрасци, соби-
рзње и обработ-
ка на 
прашалници 

Истражувања од инте-
рес за федерацијата 

23 Годишен извештај Лов од риби по видови, годишно Рибарски зад- Обработка на 
за ловот од риби на и по квартали; тов од риби по руги и прет при- сумари. 
Дунав (ПО-62 а) квартали според начинот на ло- jaTiija и оп- Трошоци за ИС-

Е С К А ; риболовни алати штипски собра- тражување 
ни ja 

СТАТИСТИКА НА ШУМАРСТВОТО 

Истражувања од инте-
рес зп. целата земја. 

1 Годишен извештај Промени во површината на по- Шумарски и Обработка на 
за промени во шум- важни типови шуми, според глав- други организа- сумари 
скиот фонд пите причини на промените: ко- цин и собранија 
(Шум-13) лачење, пожар, пошумување на општини 

2 Годишен извештај Сеча на дрвја според основните Шумарски и Обработка на 
за искористувањето типови на шуми, видовите дрвја други организа- сумари 
на шумите: и извршителите на сените. Иско- ции и собранија 
а) општествени шу- ристување на споредни произво- на општини 

ми (Шум-21) ди 
б) шуми во сопстве-

ност (Шум-23) 

3 Месечен извештај Производство, продажба и залихи Шумарски и Обработка 
за производството и на шумски сортимента и бруто други организа- на сумари 
продажбата на шум- исечена дрвна маса во општество- ции што се за-
ски сортимента ните шуми ни ма в а ат со 
(Шум-22) производство на 

сортимента 

4 Полугодишен изве- Вештачко пошумување Употре- Шумарски и Обработка на 
штаЈ за подигање и бено семе и садници. Нега и ме- други организа- сумари 
одгледување на шу- лиорација на шуми. Подигање и цин и собранија 
ми: и нега на Плантажи на тополи и на општини 
а) обнова и нега на врби 

шуми (Шум-41) 
б) плантажи на то-

поли (Шум-42) 

6 7 89 10 11 12 

О х х 01.02 136 30 
03.05 
01.08 
01.11 

Печатење обра- О х х 23.04 34 4 
сци, собирање 
податоци и об-
работка на пра-
ш а л н и к 

Печатење обра- О х х 31.03 70 56 
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

Печатење обра- О х х 10.04 73 96 
сци собирање и 
обработка на 
прашалници 

Печатење обра- О х х 25. МЕС. 73 207 
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

Печатење обра- О х х 25.03 77 101 
сци, собирање и 25.09 
обработка на 
прашалници 
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Годишен извештај 
за штетите во шу-
мите: 
а) Општествени шу-

ми (Шум-57) 
б) шуми во сопстве-

ност (Шум-52) 

Оштетена дрвна маса во општес-
твените шуми и износ на штетата 
од луѓе, инсекти, растителни бо-
лести и пожари Штети од пожа-
ри во шуми во сопственост 

Шумарски и 
други организа-
ции и собранија 
на општини 

Обработка 
сумари 

Печатење обра-
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 20.03 61 41 13 

6 Годишен извештај Бројна состојба и отстрел на ди- Ловечки и Обработка на 
за ловното стопан- веч. Ловечки згради и објекти, шумарски сумари 
ство (Лов-11) Површина на ловиштата и ловци организации 

Печатење обра-
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 10.09 59 53 31 

7 Годишен извештај Површини на еродирано земјиш- Секции за заш- Обработка на 
за заштита на зем- те и порои. Техничко-биолошки тита на земјиш- сумари 
јиштето од ерозија работи 
(Ер-11) 

тето од ерозија 

Печатење обра-
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 31.05 44 27 13 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

ГРАДЕЖНО-КОМУНАЛНА СТАТИСТИКА 

1 Месечен извештај Број на работници на градење, Градежни 
за дејноста на гра- извршени часови - работници, претпријатија и сумари 

вкупна вредност на извршени и режиски групи 
договорени работи, вредност на 
извршени и договорени работи на 
станбени згради и проблематика 
на претпријатијата 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра-

дежните претприја-
тија и режиските 
групи (Граѓ. 21) 

О") х х 31.МЕС. 75 457 218 

сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

Статистички органи 
2 Годишен извештај Локација и големина на објектот 

за градежен објект вредност на извршени работи 
(Граѓ. 11) квалитет на зграда, број и по-
а) за изведувачите вршина на станови во изградба б) општини 

на општествени- и на завршени станови, вид на 
от сектор станот за завршени станови, пода-

б) за изградба во тоци за инвеститорот и др. 
режија на при-
ватни лица 

а) градеж. Обработка на 
претпријатија и прашалници 
режиски групи 

Печатење обра-
сци, собирање, 
ревизија и ши-
фрирање на 
прашалници 

Р14) XX 15.05 
О13) 

297 1129 275 
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Статистички органи 
3 Годишен извештај Вредност и количина на потро- Градежни Обработка на Печатење обра-

за потрушувачката шен градежен и погонски мате- претпријатија и сумари сци, собирање и 
на градежен мате- ријал. количини на залихи — по поголеми ре- печатење на 
РИЈ ал (Граѓ. 13) видовите материјали ж и с к и групи прашал ници 

О") х х 25.05 22 125 24 

Статистички органи 
4 Годишен извештај Натурални податоци за големи- Станбени Обработка на 

за дејноста на прет- ната на фондот на згради и ста- претпријатија и сумари 
п р и ј а т н а т а за сто- нови, приходи на претпријатија , единици за сто-
панисување со стан- распределба на станарината, одр- панисување 
бени згради жување на згради, сервиси и по-
(Граѓ. 15) гони на станбените претпријатија 

и други информации 

Печатење обра-
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

О х х 30.05 61 131 21 

5. Тримесечен извеш- Вредност на извршени работи по Градежни 
та ј за градежната видови градба и со поделба на претпријатија и сумари 
дејност и станбена- стопански и нестопански објекти и режиски групи 
та изградба од оп- станбени згради. Бро ј и површина 
штествениот сектор на завршени станови, на етано-
по општини ви во изградба и на станови за 
(ЗГраѓ. 31) пазар. Потрошувачка на поважни 

материјали 

Статистички органи 
Обработка на Печатење Обра-

сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 14.02 
14.05 
14.08 
14.11 

18 183 бб 

6 Тримесечен извеш-
та ј за работите во 
странство 
(Граѓ. 33) 

Вредност на договорени и извр-
шени проектантски услуги. Вред-
ност на договорени и извршени 
работи по видови градба. Запо-
слени работници и нивни часови. 
Квалификациона структура на 
работниците. Сите податоци се со-
бираат по земјите во кои се из -
ведуваат работите 

Статистички органи 
Претпријатија Обработка на Печатење 
што изведуваат сумари 
работи во 
странство 

обра-
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 28.03 
28.05 
28.08 
28.11 

18 57 16 

7 Полугодишен изве- Продавна цена за 1 т ѕ станбена Градежни 
шта ј за продавната површина на завршени станови претпријатија 
цена на станови квалитет на згради, квалитет на 
(Граѓ. 41) стан, систем на градење и ел. 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра-
прашалници 

1г) Извештај за претпријатието во целост, кал општината во КОЈ а е седиштето на претпријатието. 13) Образец само за приватна изградба и) Резултати од обработка и за поважните градови. 

сци, собирање, 
ревизија на 
прашалници 

О") х х 01.03 
10.09 

86 67 16 



7 8 45 10 11 12 13 

8 Прогноза на тра- Податоци за производство со по 
делените претприја- себен осврт врз станбената из 
•raja (Граѓ. 32) градба, податоци за договарањето режиски 

работи за запосленоста за личи-
ните доходи, за цените на гра-
дежените услуги и сл. 

Градежни 
претпријатија и су мари 

групи 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра-

сци. собирање, 
обработка на 
прашалници 

х х 30.01 
30 04 
30.07 
30.10 

53 94 19 

9 Статистика на по- Број пожари според видот на Општински 
жарите објектот, причините, височината органи на 

на материјалната штета. Број на внатрешните 
загинати и повредени лица работи 

СВР 
Печатење Собирање и 
обрасци, соби- контрола на 
рање и обработ- прашалници 
ка на прашал-
н и к , изработка 
на сумари 

XX 15.08 
полу-
год. 

01 ОЗ 
год. 

46 26 45 

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

Статистички органи 
1 Месечен извештај на Превоз на стоки во внатрешниот Претпријатија Печатење обра- — 

Заедницата на Ју - и .меѓународниот сообраќа] спо- на Југословен- сци, обработка 
^словенските ж е - ред видот на стоките. Превоз на ските желез- на шумари; 
лезници (СЖ-М-11) патници. Работа на превозните ници З Ј Ж . собирање 

средства, запослен персонал и обработка на 
прашалници 

- х 28. МЕО. 8 28 — 

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

Статистички органи 
Претпријатија Печатење обра-
на Југословен- сци, обработка 
ските желез- на сумари; 
ници З Ј Ж : собирање 

и обработка на 
пр а т а л ници 

х х 20 ОЗ 
10.05 
10 08 
10.11 

13 

Статистички органи 

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

Должина на пруга според видот Претпријатија 
на колесеците Ж Т П и СР. Пре- на Југословен-
возни средства, превоз на патни- ските желез-
ци и стоки. Работа и искористу- ници 
вање на превозните средства, по-
трошок на гориво, запослен пер-
сонал, приходи и несреќи 

Печатење обра-
сци, обработка 
на сумари; 
З Ј Ж - собирање 
и обработка на 
прашалници 

- X 30 04 3 — 



ВО 10 11 12 13 
Q ч 

Статистички органи 
4 Годишен извештај Отпатувани патници, натовар и Претпри]атија 

на Заедницата на истовар нѕ стоки во сите станици на Југословен 
Југословенските же- Натовар и истовар според видот оките желез-
лезниии за промет на стоките во 64 градови ници 
на патници и стоки 
по станици 
(СЖ/Г-12) 

Печатење обра-
сци. обработка 
на правилници; 
З Ј Ж собирање 
прашалиици 

Р х х по 05 
30 07 

* б -

Статистички органи 
извештат Превоз на патници и стоки во Поморски бро- Обработка на Печатење обра-5 Месечен 

на поморското бро~ внатрешниот и меѓународниот со- дарски прет 
даоски претпријатие Јбраќат (тони тонски МИЛЈИ, пат- прифатија 
СП/М-11) ници и патнички МИЛЈИ) 

прашал ници 
и сумари 

сци, сооирвње и 
обработка на 
прашалници 

О х х 28 МЕС 4 32 

6 Тримесечен извеш- Приходи, девизно работење Со Поморски бро-
тат на поморско оро извештај от за IV квартал се со- дарски прет-
дарско претпријатие бираат и податоци за средствата пријатија 
(СП/Т-11) за искористувањето за превозот 

според пазарите за потрошокот 
на гориво и за сообраќа]нито нез-
годи. за персоналот според школ-
к и т е квалификации и за бродо-
вите под наем 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра-
прашалници сци собирање и 
и сумари обработка на 

праша лници 

х у 20 ОЗ 
25 05 
25 08 
25 И 

17 

Статистички погани 
7 Месечен извештај Промет на патници; натовар и 

за прометот во лу- истовар На стоки споре i видот и 
ките (СП/М-31) знамето на превозниците Сообра-

ќа! на бродови вкупно и посебно 
за 5 големи луки 

Пучки 
капегании 

Обработка на 
сумари 

Печатење обра-
сци собирање и 
обработка на 
прашал ници, 
сумари 

х х 28 МЕС 16 

8 Годишен извештај Сообраќај на бродови според Лучки 
за прометот во лу-
ките (СП/Г-31) 

земјите и знамињата. Прелет на капетании 
стоки по земјите, знамињата на 

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

Статистички органи 
Обработка на 
сума ри 

Печатење обра-
сци. Собирање и 
обработка на 
прашалници, 
сумари 

ISO* 12 
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9 Тримесечен извеш-
тај на речно бродар-
ске претпријатие 
(СР/Т-11) 

Приходи, девизно работење. Со 
извештајот за 1Уквартал се соби-
раат и податоци за година за сред-
ствата, за искористувањето за по-
трошок на гориво и за несреќите, 
и за запослениот персонал според 
школските к в а л и ф и к а ц и и 

Речни б р д а р -
ски претпри-
јатија 

Статистички органи 
Обработка на 
сумари 

Печатење обра-
сци, собирање и 
обработка на 
праш алинци, 
сумари 

X х 20.03 
25.05 
25.08 
25.11 

21 

Статистички органи 
10 Месечен извештај Промет на стоки и патници во Речни бродар-

за прометот во реч 
ните пристаништа 
(СР/М-21) 

Печатење обра-
домашните пристаништа според ски претприја - сци. Собирање 
знамето на превозниците. Превоз ти ја и капета - и обработка 
на домашната флота во странство иии на речни на п р а ш а л -
по категориите на превозот-извоз, пристаништа за ници 
увоз, транзит. Со декемврискиот приватници и 
извешта ј капетаниите на приста- други претпри-
ништата доставуваат и податоци јатима 
за регистрираната трговска флота 

ХХ28.МВС. 344 
10.03 

31 

11 Месечен извештај Авио-километри, превоз на пат- Претпријати ја 
на претпријатијата ници, стоки и пошти во внатреш- за воздушен 
за воздушен сообра- ниот и меѓународниот сообраќа], сообракај 
k a j (СВ/М-11) БРОЈ на летовите, часовите на ле-

тање, потрошок на гориво и запо-
слен персонал 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра-
прашалници 
и сумари 

сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 28. МЕС. 14 

12 Тримесечен извеш- Приходи и девизно работење. Со Претпријати ја 
та ј на претприЈати- извештајот за IV квартал се со- за воздушен 
јата за воздушен бираат и податоци за година за сообраќај 
сообраќај (СВ/Т-11) средствата, за искористувањето, 

за набавката и за потрошкот на 
погонско гориво 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра-
прашалници 
и сумари 

сци. собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 20.03 
15.05 
15 08 
15.11 

9 — 

13 Годишен извештај Бро ј на авиони, летови и работа Претпријати ја 
за работата на сто- на земјоделски и други површи- и погони на 
ланската авијација ни, приходи и запослен персонал стопанската 
(СВ/Г-12) ави јаци ја 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра- О х х 20.03 
прашалници 
и сумари 

сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

7 — 
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14 Месечен извештај 
за прометот на аеро-
дромите (СВ/М-21) 

Промет на домашните и стран-
ски авиони, патници, стоки и по-
шта, запослен персонал 

Статистички органи 
Аеродромски 
претпријатија и 
други организа-
ции што екс-
плоатираат 
аеродроми 

Обработка на 
прашалници 
и сумари 

Печатење обра-
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 15 МЕС. 10 16 

15 Годити^ извештај Податоци за средствата за про-
на претпријатијата метот приходите и девизното ра-
за аеродромски ус- ботење. за прометот ич домашни-
луги (СВ/Г-21) те и странски компании 

Статистички органи 
Аеродромски Печатење — 
претпријатија и обрасци. 
други организа- Обработка на 
ции што екс- прашалници 
плоатМраат 
аеродроми 

О х х 30 ОЗ 14 

16 Месечен извештај Број на возила, поминати кило- Авто-сообра-
на авто-сообраќај- метри, превоз на патници и сто- ќа јни претпри-
ните претпријатија ки по видови и категории на про- фатија и погони 
(СА/М-11) возот (внатрешен превоз извоз, 

увоз, транзит), запослен персонал 

Статистички органи 
Обработка на Печатеше обра-
сумари 

х х 28 МЕС 32 390 78 
сци Собирање 
прашалници и 
обработка 

17 Тримесечен извеш-
тај на авто-сообра-
ќајните претприја-
тија (СА/Т-11) 

Приходи, девизно работење. Со 
извештајот за IV квартал на до-
датен образец се собираат пода-
тоци за година за средствата, за 
искористувањето, за потрошокот 
на погонско гориво, за несреќите, 
за запослениот персонал со висо-
ка, виша и средна стручна под-
готовка 

Авто-сообра-
ќајни претпри-
јатија и погони 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обрз-
сумари сци Собирање 

прашалници и 
обработка 

О х х 20 ОЗ 
10 05 
10 08 
10.11 

54 97 14 

СВР 

18 Статистика на соо-
браќајни незгоди 
(СН-1) 

Број на сообраќајни незгоди на Општински 
друмовите според видот, последи- орган на 
ците, причините, околностите и внатрешните 
учесниците (возила, возачи, пеша- работи 
ци и патници) 

Собирање и 
обработка на 
прашалници, 
изработка на 
сума ри и пе-
чатење иа 
обрасци 

Собирање кон-
трола на пра-
шалници 

х х кварт. 
01 08 

год 
06 02 
25 ОЗ 

128 89 59 
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19 Годишен извештај Број на регистрирани моторни 
за регистрираните возила според видот, секторот на 
друмски и моторни сопственост — по општини 
возила (МВ-1) 

Општински ор- Собирање 
тан на внатреш- извештаи и 
ните работи изработка 
надлежен за на сумари 
регистрација 

СВР 
Собирање и об-
работка на из-
вештајот 

х XX 15.02 — 13 

20 Годишен извештај Должина на патната мрежа спо- Претпријатија 
на претпријатијата ред категоријата и видот на ко- за патишта за 
за патишта ловозот. Број и должина на мо- мрежа од 1,11 и 
(СА/Г-41) ставите. Инвентарска состојба на III ред. а за па-

средствата. Вредност на изврше- тишта од IV ред 
ни работи на новоградба, на ре- собранијата на 
конструкција, одржување и при- општините 
ходи. Запослен персонал и рабо-
тен фонд 

Статистички органи 

Обработка на 
прашалници 
и сумари 

Печатење обра-
сци. Собирање и 
обработка на 
прашалници 

О х х 30.03 29 

Статистички органи 

21 Годишен извештај Број на возила според видовите, Стопански и Обработка на Печатење обра-
за авто-сообраќајот превоз на патници и стоки, поми-
за сопствени потре- нат пат, возила во к т . 
би (СА/Г-21) 

други организа- сумари 
ци по избор во 
Р З С 

сци. Прибирање, 
обработка на 
прашалници 

х х 20.03 174 22 

Статистички органи 
22 Годишен извештај Број на возила според видовите, Градски сообра- Обработка на 

на градско-сообра- поминати километри, превезени ќа јни претпри- прашал ници 
к а ј но претпријатие патници, приходи и запослен пер- јатиЈа и погони и сумари 
(СГ/Г-11) сонал, искористување на превоз-

ните средства, потрошок на по-
гонско гориво и несреќи 

Печатење обра-
сци. Собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 20.03 53 13 

Статистички органи 
23 Тримесечен извеш- Изманипулирани стоки во тони Претпријатие за Обработка на 

таЈ на претпријати- според видот на манипулацијата услуги во луки- прашал ници 
и пакувањето. Приходи и девизно те и сумари 
работење и запослен персонал. 
Со извештајот за IV квартал се 
собираат податоци за година за 
средствата, за искористувањето и 
за погонското гориво 

ја за услуги во лу-
ките (ПРЛ/Т-11) 

Печатење обра-
сци. Собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 20 ОЗ 
20.05 
20.08 
20.11 

14 18 
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Статистички органи 
24 Тримесечен извеш- ^ м а н и п у л и р а н и стоки во тони Претпријатија и Обработка на 

Taj на претпри1ати- според видот на манипулацијата погони За услу- прашалници 
и пакувањето. Приходи и девизно ги во пристани- и сумари 
работење и запослен персонал. Со штата и другите 
извештајот за IV квартал се со- места 
бираат податоци за година за 
средствата, за искористувањето PI 
за погонското гориво 

Јата за услуги во 
пристаништата и 
другите места 
(ПРП/Т-11) 

Печатење обра-
сци Собирање и 
обработка на 
прашалници 

О х х 20 ОЗ 
20.05 
20 08 
20.11 

37 

25 Месечен извештај Поштенско-телеграфски и теле- Претпријатија 
За ПТТ промет на фонски промет во внатрешниот на Заедницата 
Заедницата на ЈПТТ и меѓународниот сообраќај, при- на ЈПТТ 
(ПТТ/М-11) ходи и запослен персонал 

Статистички органи 
Печатење обра- — 
сци, обработка 
на сумари. 
ЗЈПТТ: соби-
рање и обра-
ботка на 
прашалници 

х х 28 МЕС. 1 13 

Статистички органи 
26 Годишен извештај ПТТ промет по републики, вид Претпријатие 

на Заедницата на услуги. ПТТ промет со странство, на Заедницата 
ЈПТТ (ПТТ/Г-11) приходи, девизно работење на ЈПТТ 

Печатење 
обрасци, 
обработка 
на сумари. 
З ЈПТТ. соби-
рање и обра-
ботка на 
прашалници 

х х 15.05 

27 Годишен извештај Средства, работа и запослен пер- Претпријатие 
на извршните еди- сонал. по извршни единици-по- на Заедницата 
ници на ЈПТТ шти поединечно на ЈПТТ 
(ПТТ/Г-18) 

Статистички органи 
Печатење — Р х х 25 04 8 6 
обрасци, об-
работка на 
прашалници 
и сумари. 
ЗЈПТТ: со-
бирање на 
прашал ници 

Статистички органи 
28 Пробен попис на Вид возило, марка и тип на вози- Сопственици на Печатење об- — - х 31.07 79 3 

друмските моторни ло, земЈа на производство, година возила преку расци, и об-
возила на производство, 6poj на патнич- регистрацио- работка на 

ки места — тони на носивост, КС ните центри на податоци 
и ццм, поминати км во минатата СВР 
година, димензии на гуми и др. 
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Истражувања од инте-
рес за федерацијата 

29 Влез-излез на друм- Број на возила и патници според Царинарници 
ски моторни возила земјата на регистрацијата на БО-
ВО и од СФРЈ зилото, товарен автосообраќај со 
(СА/М-31) странство (излез, влез и транзит) 

30 Малограничен про- Број на возила по видови и зем- Царинарници 
мет на друмски мо- ји на влезот и излезот. Број на 
торни возила патници дојдени и заминати со 
(СА/М-32) овие возила 

31 Цени на превозот на Цени на превозните услуги на Транспортни 
стоки во сообраќајот определени релации спрема утвр- претпријатија 
— полугодишно дената номенклатура 

Статистички органи 
Собирање и Печатење обра-
обработка на 
прашалници 

сци, само СР 
Словенија врши 
обработка на 
прашалници 

х х 25. МЕС. 43 32 — 

Статистички органи 
Собирање и Печатење обра-
обработка на 
прашал ници 

сци, само СР 
Словенија врши 
обработка на 
праш алинци 

Р х х 25. МЕС. 6 18 — 

Статистички органи 
Печатење об- — 
расци. Со-
бирање и 
обработка на 
прашалници 

- х 15.09 12 — — 

32 Цени на ПТТ услуги 
— годишно 

Цени на ПТТ-услуги според но-
менклатурата и определените ра-
стојанија во внатрешниот и меѓу-
народниот сообраќај 

Статистички органи 
Заедница на 
ЈПТТ со прет-
пријатија на 
ПТТ 

Печатење об-
расци, обра-
ботка на 
прашал ници. 
ЗЈПТТ: со-
бирање и 
обработка на 
прашалници 

- х 15.04 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Надворешнотргов-
ски промет извоз-
-увоз 

СТАТИСТИКА НА НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА 

Царинарница, стопанска органи- Стопанска орга- Сите фази на 
зација, странска фирма, земја на низација (шпе- истражувања 
потеклото, намени, плаќања, на- дитер) преку 
плати, основ на финансирањето, царинарница 
валута, вид на стоки, количина, 
вредност на стоките, износ на ца-
рината, износ на данокот, корис-
ник на стоките (увоз), република 
во која се произведени стоките 
(извоз), режим на увозот и изво-
зот. 

х х 12. МЕС. 3406 104 — 
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мало и големо 
(Трг-14) 

т>г _ Л7Т СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА 
Истражувања од инте-
рес за целата земја 
1 Месечен извештај Промет и залихи на стоки во тр- Одбрани тргов- Обработка на Печатење пора-

на трговијата на тивката на мало и на големо за екг* и други ор- сумари сци. собирање, 
претходниот и извештајниот ме- ганизацми што обработка на 
сец. Прогноза на прометот на сто- вршат промет прашалници 
кп на мало за следните три месе- на мало и голе-
ни а за трговијата на големо за мо 
следниот месец. Прогноза на за -
лихите па стоки на мало и голе-
мо за следниот месец. Оцена на 
тенденцијата на движењето на 
прометот и залихата на мало за 
14 артикли 

х х 18. МЕС. 26 227 205 

2 Тримесечен извеш-
тај на трговијата 
(Трг-15) 

Промет на стоки, залихи и запо- Тфѓбвски и дру- Обработка на 
елен персонал за трговијата на ги организации сумари 
мало и трговијата на големо по што вршат про-
трговски струки. Промет на мало дажба на стоки 
според начинот на плаќањето, на мало и голе-
промет на големо според видови- мо 
те на купувачите 

Печатење обра-
сци. Собирање, 
подготовка на 
обработка, обра-
ботка на пра-
шалници 

ОР") х х 10 05 
10 08 
10.11 
10.02 

97 558 532 

3 Годишен извештај Промет и залихи на стоки во Трговски и дру- ббработќа на 
на трговијата на трговијата на мало во количина ги организации сумари 
мало според артик- и вредност по артикли и групи што вршат про-
лите (Трг-12) (285 артикли и групи) дажба на стоки 

на мало, како и 
приватни месар-
ски и пекарски 
дуќани 

Печатење под-
готовка на об-
работка, обра-
ботка на пра-
ша лници 

х х 30.04 42 468 245 

4 Годишен извештај Промет и залихи на стоки во 
на трговијата на го-
лемо според артик-
лите (Трг-22) 

трговијата на големо во количина 
и вредност по артикли и групи 
(305 артикли и групи) и тоа про-
мет по видеви купувачи (тргов-
ски претпријатија, производни 
претпријатија и дуќани, други 
потрошувачи) 

Трговски орга-
низации, скла-
дови на произ-
водни претпри-
јатија, земјо-
делски задруги 
и други работни 
оргаризаци што 
вршат продажба 
на стоки на го-
лемо 

Обработка на 
сумари 

Печатење обра-
сци, собирања 
пбдгото&ка на 
обработката, 
обработка 
на правилници 

х х 30.04 42 208 127 

и) Резултати од обработката за поголемите градови. 
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5 Месечен извештај Продажба и цени за земјоделски- Градски наза-
за прометот на „сел- те производи на пазарот од стра- ришни управи 
ски пазар" (Трг-13) на на индивидуални производи-

тели. Продажба во количина за 
околу 60 артикли 

Обработка на 
сумари 

Печатење обра-
сци. Собирање, 
подготовка на 
обработка, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

О х х 05.03 153 70 

6 Месечен извештај 
за откупот на зем-
јоделски производи 
(Трг-31, 33) 

Откуп односно продажба на зем-
јоделски производи во количина 
и вредност по артикли и групи (до 
80 артикли и групи) 

Земјоделски 
задруги, откуп-
ни претпријатие 
ја, земјоделски 
стопанства и 
комбинати, ин-
дустриски и тр-
говски претпи-
јатија 

Обработка на 
сумари 

Печатење обра-
сци. Собирање, 
подготовка на 
обработката, о-
бработка на 
прашалници 

О 
или 

х х 35 дена 448 
за изми-

натиот 
месец 

999 374 

7 Двегодишен извеш-
та ј на трговските 
претпријатија и ду-
ќани (Трг-41) 

Промет на стоки според прошире-
ните трговски струки на продав-
ници. Капацитет на продажниот 
простор и прирачните магацини, 
продавачки персонал — се по ви-
дови продавници 

Трговски и дру-
ги организации 
што вршат про-
дажба на стоки 
на мало 

Обработка на 
сумари 

Печатење обра-
сци, собирање 
на извештаи, 
подготовка на 
обработката, о-
бработка на 

прашалници 

х х 25.07 71 316 147 

Истражувања од инте-
рес за федерацијата 

8 Извештај за домаш- Датум на одржувањето на саемот, Организатори Собирање, 
ните саеми (Трг-23) значење на саемот, површина на на саемот обработка, 

изложбениот простор и број на печатење 
излагачите на саемот со поделба обрасци 
на домашни и странски 

х х 30 дена 
по за-

вршува-
ње на 
саем 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 

Статистички органи 
1 Тримесечен извеш- Промет по видови угостителски Угостителски Обработка на 

та] на угостител- услуги, количина, вредност и про- претпријатија и сушари 
ството (Уг-11) сечка цена за околу 14 услуги, дуќани и други 

Во рамките на тримесеч је^ по организации 
месеци вкупен промет, за зало- што даваат уго-
слен персонал, број на деловни сТителски услу-
единици и број на седишта на -ги 
крајот на тримесеч је^ 

Печатење обра-
сци, собирање 
подготовка на 
обработката, об-
работка на пра-
шалници 

х х 24.05 
24.08 
24.11 
24.02 

84 592 336 
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Статистички органи 
2 Месечен извештај 

за посетителите и 
ноќевањата на ту-
ристи (Ту-11) 

Број на посетители и ноќевања 
на домашини и странски туристи 
по видови и категории на деловни 
единици и според места. За дома-
шни туристи по републичка при-
падност, а за странски според 
земјите. Капацитети за сместува-
ње (број на објектите, собите, ле-
глата — вкупно, постојани, по-
мошни) се според видовите и ка-
тегориите на деловните единици16). 
Вкупен промет на угостителство-
то — од тоа вредност на ноќева-
њата на домашни и странски ту-
ристи. Во периодот мај-септември 
конјунктурни податоци за бројот 
на ноќевањата — вкупно, дома-
шни, странски и процена за бро-
јот на ноќевањата за следниот 
месец 

Угостителски 
претпријатија 
и дуќани и дру-
ги организации 
што даваат у-
слуги на сместу-
вање, вклучу-
ва јќи ги и при-
ватните угости-
телски дуќани; 
туристички ор-
ганизации за 
приватни дома-
ќинства што 
преку нив изда-
ваат сместува-
ње и органи на 
општинското со-
брание за при-
ватните дома-
ќинства што са-
мостојно' изда-
ваат сместува-
ње ; тури етички 
претпријатија и 
агенции 

Обработка на 
сумари 

Печатење обра-
сци, собирање, 
подготовка на 
обработката, об-
работка на пра-
шалници 

х х Конјун- 53 
ктур 

податоци 
12. МЕС. 

конеч-
ни 

30. МЕС. 

836 417 

Статистички органи 
Годишен извештај 
на угостителството 
(Уг-15) 

Промет по видови услуги и по 
видови и категории на деловни 
единици, запослен персонал, ка -
пацитет за исхрана и сместување 
по видови и категории на делов-
ни единици. Сите податоци се да-
ваат поединечно за секоја делов-
на единица по местата. Податоци 
за потрошок на суровини за по-
дготвување храна 18 артикли 

Угостителски 
претпријатија и 
дуќани и други 
организации 
што даваат уго-
стителски услу-
ги, како и при-
ватни угости-
телски дуќани 

Обработка на 
сумари 

Печатење обра-
сци, собирање, 
обработка на 
прашалници 

Р17) х х 30.04 29 348 193 

4 Анкета за прогноза- Бро ј на ноќевањата на домашни Ситб угостител-
та на туристичките и странки туристи според видо- ски организаци прашалници 

вите на местата и видовите дело- што даваат ус-
ами единици во 1970 година слуги на сместу-

вање. 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра-

промети (Ту-11 а) 

") Капацитетите се даваат само за состојбата на 31.08 w) Резултати од обработката за поголемите градови. 

сци, собирање 
на прашалници, 
контрола на 

прашалниците и 
шифрирање 

X х 15.04 
1971. 

125 122 99 



СВР 
5 Месечен извештај Број на преминувањата на др-

за броЈот на преми- жавната граница во меѓународни-
нувањата на д£>жав- от патнички сообраќај (погранич-
ната граница (Г-1) ни премини) и во пограничниот 

сообраќај (спрема границите) 

ОПШТИНСКИ о р -
гани на внатре-
шните работи 
(самогр аничин) 

Собирање из-
вештаи и об-
работка на 
сумари 

Собирање и об-
работка на из-
вештаите 

х х 30. МЕО. 17 69 81 

СЕР 
6 Тримесечен извеш- Број на издадени патни исправи Општински ор- Собирање из-

тај за издадените и визи како и броз на одбиени тан на внатре- вештаи и об-
патни исправи и ви- односно поништени барања спо- шиите работи работка на 
зи на југословенски ред причините за одбиваше — сумари 
државјани (П-1) поништување 

Собирање и об-
работка на из-
вештаи 

х х 30.04 
31.07 
31.10 
31.01 

45 46 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Месечен извештај 
за цените на произ-
водителите на инду-
стриски производи 
(Ц-41) 

Про давни цени на околу 1100 про-
изводители за околу 1100 инду-
стриски производи 

СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ 

Одбрани инду- Собирање, под-
стриски прет- готовка на 
приј атиј а обработката, 

обработка на 
прашалници 
и трошоци на 
обработката 

Печатење обра-
сци, и собирање, 
подготовка на 
обработката, об-
работка на пра-
ш а л н и к , тро-
шоци на обра-
ботката 

х х 04. МЕС. 293 173 78 

2 Месечен извештај 
за цените на индус-
триски производи во 
трговијата на голе-
мо (Ц-21) 

Цени во трговијата на големо во Одбрани тргов-
17 градови за околу 150 индус- ски претприја-
триски производи ти ја на големо 

Собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници, 
трошоци на 
обработката 

Печатење обра-
сци, собирање, 
подготовка на 
обработката, об-
работка на пра-
ш а л н и к , тро-
шоци на обра-
ботката 

О18) х х 04. МЕО. 17 81 92 

3 Полугодишен извеш- Количини и вредности на наба- Одбрани земјо- Печатење об-
таЈ за цените на ре-
продукциониот ма-
теријал и средства-
та за работа во зем-
јоделството (Ц-52) 

вени и продадени околу 70 произ-
води 

") За општините ва кои се снимаат цените. 

делски задруги 
и земјоделски 
стопанства и 
комбинати 

расци, соби-
рање, подго-
товка на об-
работката, 
обработка на 
п р а ш а л н и к , 
трошоци на 
обработката 

• X 15.04 
15.10 

17 16 30 
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4 Пегнаесетдневен из- Најниска, на јвисока и најчеста 
вештаЈ за цените на цена на мало во трговијата и на 
мало на земЈодел- пазар за околу 50 земјоделски 
ските производи производи во 50—60 градови 
(Ц-11а) 

Одбрани про-
давници на тр-
говијата на ма-
ло и индивиду-

Собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 

алии продавачи прашалници, 
на пазар трошоци на 

обработката 

Печатење обра-
сци, собирање, 
подготовка на 
обработката, об-
работка на пра-
шалници, тро-
шоци на обра-
ботката 

О11) х х 12 и 18 
26 

МЕС. 

242 285 

5 Месечен извештај Најчести цени на мало во трго- Одбрани про- Собирање, 
за цените на мале вит ата и на пазар за околу 50 давници на тр- подготовка на 
на земјоделските 
производи (Ц-11) 

земтоделски производи во 50—65 говијата на ма- обработката, 
градови ло и индивиду- обработка на 

алии продавачи прашалници, 
на пазар трошоци на 

обработката 

Печатење обра-
сци, собирање, 
подготовка на 
обработката, об-
работка на пра-
шалници, тро-
шоци на обра-
ботката 

О18) х х 04. МЕС. 258 150 150 

6 Месечен извештај 
за продавните цени 
на мало: на ин-
дустриски прехран-
бени производи 
(Ц-12) а и б) на ин-
дустриски непре-
хранбени производи 
(Ц-13) 

Продажни цени во трговијата на 
мало за околу 60 индустриски 
прехранбени производи и околу 
150 индустриски ^ п р е х р а н б е н и 
производи во 50—60 градови 

Одбрани про-
давници во тр -
говијата на ма-
ло 

Собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 
и трошоци на 
обработката 

Печатење обра-
сци, собирање, 
подготовка на 
обработката, об-
работка на пра-
ш а л н и к , тро-
шоци на обра-
ботката 

О") х х 04. МЕС. 358 301 380 

7 Полугодишен изве-
ш т а ј за набавките 
цени во трговијата 
на мало* а) на зем-
јоделски производи 
(Ц-11). б) на инду-
стриски прехранбе-
ни производи (Ц-12) 
и в) на индустриски 
непрехранбени про-
изводи (Ц-13) 

Набавни цени полугодишно и Одбрани про- Собирање, 
маржата и данокот на промет ед- давници и ра- подготовка на 
наш годишно во трговијата на ботн^т организа- обработката, 
мало за околу 50 земјоделски про- цин во Тргови- обработка на 
изводи, 60 индустриски прехран- јата на мало п£>ашалници, 
бени производи и 150 индустри- трошоци на 
ски непрехранбени производи во обработката 
50—60 градови 

Печатење обра-
сци, собирање, 
подготовка на 
обработката, об-
работка на пра -
шалници, тро-
шоци на обра-
ботката 

O l i) х х 05 Об 
05.12 

64 101 109 

В Месечен извештај 
за цените на мало 
за услуги (Ц-14) 

Цени на мало за занаетчиски, ко -
мунални, сообраќајни и други 
услуги — околу 50 видови услу-
ги во 50—60 градови 

Одбрани прет-
пријати ја и ду -
ќани од опште-
ствениот и при-
ватниот сектор 

Собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашал?ги1Хи, 
трошоци на 
обработката 

Печатење обра-
сци, собирање, 
подготовка на 
обработката, об-
работка на пра -
шалници, тро-
шоци на обра-
ботката 

О") х х 04. МЕС. 144 118 140 
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9 Месечен извештај Цени во угостителството за околу Одбрани угости-
за цените на уго- 60 видови јадења, ПИЈ ачки и но- 'гелски објекти 
стителските услуги ќееалишта ед 50—00 градови 
(Ц-31) 

Собирање, под- Печатење обра-
готовка на об- сци, собирање, 
работката, обра- подготовка на 

0 ,а) х х 04. МЕС. 47 158 115 

Цени на здравствените услуги по 
видови, цени на банкарските услу-
ги по видови-кредити, закупнини 
на деловни простории и цени на 
комуналии услуги за работните 
организации 

10 Годишен извештај 
за цените на услуги-
те во здравството и 
банкарството, за за-
купнината на делов-
ни простории и це-
ните на комунални-
те услуги за работ-
ните организации 

Истражувања од инте-
рес за федерацијата 
11 Пробни истражува- Продавши (откупни) цени на про-

ња за цените на ^водителите на на јважни про-
производителите на изводи 
земјоделските про-
изводи (Ц-42) 

Одбрани здрав-
ствени, банкар-
ски, трговски и 
комунални ра-
ботни организа-
ции и приватни 
занаетчиски 
дуќани 

оотка на пра-
шалницц, тро-
шоци на обра-

ботката 

Собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници, 
трошоци на 
обработката 

обработката, об-
работка на пра-
ш а л н и к , тро-
шоци на обра-
ботката 

Печатење обра-
сци, собирање, 
подготовка на 
работна на пра-
шалник! , тро-
шоци на обра-
ботката 

Одбрани земјо-
делски задруги, 
земјоделски 
стопанства и 
комбинати 

Печатење об- — 
расци, соби-
рање, подго-
товка на об-
работката и 
обработка на 
прашалници. 
Трошоци на 
обработката 

СТАТИСТИКА НА БУЏЕТИТЕ И НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ 
СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Истражувања од инте-
рес за целата земде 
1 Податоци за прихо-

дите и општиот рас-
поред на приходите 
според буџетот на оп-
штествено-политич-
ките заедници (Б-1) 
— тримесечно 06 

2 Податоци за напла-
тата на приходите на 
буџетот и фондови-
те и нивната рас-
пределба на опште-
ствено-политички-
те заедници (Б-2) — 
месечно — 04 

Приходи по видови и форми и Филијала на Контрола и об-
распоред на приходите според СОК или орган работка на су-
основните намени: на општествено- мари директив-
— за општините -политичката ни и методо-
— за САП и СР заедница лошки работи 
— за федерацијата 

Наплата на приходите на буџетот 
и фондовите по форми и потфор-
ми и распределба на буџет и фон-
довите на општествено-политич-
ките саедници, заедницете на 
образованието и други општес-
твени фондови 

Филијала на 
СОК 

Контрола и об-
работка на сума-
ри, директивна! 
и методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

Собираше под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалник! , ин-
структажа и об-
работка 
Собирање под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к , печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

О") х х 10.05 18 83 Ц1 

- - 20. МЕС. 83 87 — 

х х 18 04 82 
х х 18 07 
- х 18 10 

18 01 
1972 

XX12.MEC. 161 

231 561 

716 1208 

*») За општините во кои се снимаат ценете. и Дени на комунални услуги и закупнини на деловни простории за општините во кои се снимаат овие цени. 



1 2 3 4 

3 Податоци за посеб- Состојба на основната сметка — Филијала на 
ната сметка по ра- посебни работи за сметка на оп- СОК 
ботите за сметка на штествено-политичките заедници 
општествено-поли- — според видовите на тие работи 
тичките заедници 
(Б-7) — месечно — 
04 

4 Преглед на извршу-
вањето на билан-
сниот дел од буџе-
тот (ЗРБ-1) 
— годишно 31.03 
Упатство за соста-
вување на завршна-
та сметка на буџе-
тот на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
4/70) 

Приходи според формите и под-
формите и распоред на приходите 
според основните намени. 
— за општината 1 

— за СР и САП 
— за федерацијата 

Орган на оп-
штествено-по-
литичката заед 
ница 

5 Збирен преглед на 
билансите — состој-
ба на 31 ХИ 1970 г. 
(ЗРБ-Н) 
— годишно 31.03 
Упатство за составу-
вање на завршната 
сметка на буџетот на 
ОПЗ („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 4/70) 

Состојба на средствата 
видовите и изворите: 
— за општината 
— за СР и САП 
— за федерацијата 

според Орган на оп-
штествено-по-
лити^ката заед 
ница 

б Збирен преглед на Пресметка на остварените и по- Орган на оп-
пресметката на ос- трошените средства, структура на штествено-по-
тварените и корис- трошоците и распределба на сред- литичката заед 
тените средства за ствата: ница 
вршење на редовна — за општина 
дејност (ЗРБ-Ш) за СР и САП 
годишно 31.03 — за федерацијата 
Упатство за соста-
вување на завршна-
та сметка на буџе-
тот на ОПЗ (..Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
4/70) 

Контрола и об-
работка на су-
мари. директив-
ни и методо-
лошки работи, 
печатење об-
расци 

Собирање, под-
готовка на обра-
ботката обра-
ботка на пра-
шалник! . печа-
тење обрасци 
инструктлжа и 
обработка 

XX 11. МЕО. 1 

Контрола и об- Собирање под-
работка на су- готовка на о ш а -
мари. директив- ботката. обра-
ни и методо- ботка на пра-
лошки работи шалници. ин-

структажа и об-
работка 

х х х 15.05 20 25 10 
XX 
- X 

Контрола и об- Собирање под-
работка на су- тетовка нп обра-
мари директив- ботка, обработ-
ки и методо- ка на прашал-
лошки работи ници. инструк-

тажа и обработ-
ка 

х XX 15.05 4 11 3 
XX 
- X 

Контрола и об- Собирање, под-
работка на су- готовка. обра-
мари, директив- ботка, обра-
ни и методо- ботка на пра-
лошки работи шалници ин-

структажа и об-
работка 

х XX 15.05 4 12 б 
XX 
- X 



7 Збирен преглед на 
пресметките на ос-
тварените и корис-
тените средства за 
посебни намени 
(ЗРБ-IV) 
— годишно 31.03 
Упатство за составу-
вање на завршната 
сметка на буџетот 
на ОПЗ („Сл. лист 
на СФРЈ", бр. 4/70) 

Средства и потрошок на средства 
за посебни намени и фондови: 
— за општината 
— за СР и САП 
— за федерацијата 

Орган на оп-
штествено-по-
литичката заед-
ница 

Контрола и об-
работка на су-
мари директив-
ни и методо-
лошки работи 

Собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници. 
инструктажа 
обработка 

и 

8 Збирен преглед на Состојба, прилив и потрошок на Орган на оп- Контрола и об-
движењето на сред- средствата на фондовите (фонд штествено-по- работка на су-
ствата на фондови- на опремата, фонд за заедничка литичката заед- мари, директив-
те (ЗРБ-V) — го- потрошувачка резервен фонд): ница ни и методо-
дишно 31.03 — за општината лошки работи 
Упатство за соста- — за СР и САП 
вување на завршна- — за федерацијата 
та сметка на буџе-
тот на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
4/70) 

Собирање, под 
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници. ин-
структажа и об-
работка 

9 Збирен преглед на Преглед на ненамирените обврс-
ненамирените обвр- ки по инвестициите и на другите 
ски на 31 декември обврски. 
1970 (3PB-VI) — за општината 
— годишно 31.03 — за СР и САП 
Упатство за соста- — за федерацијата 
вување на завршна-
та сметка иа буџетот 
на ОПЗ („Сл. лист 
на СФРЈ", бр 4/70) 

Орган на оп- Контрола и об- Собирање, под-
штествено-по- работка на су- тетовка на об-
литичката заед- мари. директив- работката, обра-
ница ни и методо- ботка на пра-

лошки работи шалници. ин-
структажа и об-
работка 

10 Збирен преглед на Број на запослените работници Орган на оп-
бројот на запослени- според стручната подготовка, лич- штествено-по-

Контрола и об-
работка на гу-

те работници и на 
исплатените и пре-
сметаните лични до-
ходи на работници-
те (ЗРБ-VII) 
— годишно 31.03 
Упатство за соста-
вување на завршна-
та сметка на буџе-
тот на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
4/70) 

ни доходи и просечен месечен из-
нос на нето личните доходи: 
— за општината 
— за СР и САП 
— за федерацијата 

литичката заед- мари, директив-
ница ни и методо-

лошки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, ин-
структажа и об-
работка 
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11 Преглед на состој- Приходи, средства и употреба на Орган на оп-
бата на средствата средствата според намените и со- штествено-по-
на резервниот фонд стојба на средствата: литичката заед-
на општествено-по- — за општината ница 
литичките заедници — за СР и САП 
(ЗРЕ-VIII) — за федерацијата 
— годишно 31.03 
Упатство за соста-
вување на завршна-
та сметка на буџетот 
на ОПЗ („Сл. лист 
на СФРЈ4 ', бр. 4/70) 

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

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, ин-
структажа и об-
работка 

х х х 15.05 
х х 
- х 

12 Преглед на вкупни- Видови приходи и извори на при- Орган на оп-
те приходи на буџе- ходи и средства: штествено-по-
тот на општествено- — за општината литичката заед-
-политичките заед- — за СР и САП ница 
ници од средствата — за федерацијата 
на заедниците на 
образованието 
(ЗРБ-1Х) 
— годишно 31.03 
Упатство за соста-
вување на завршна-
та сметка на буџе-
тот на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
4/70) 

Контрола и об-
работка на су-
мари. директив-
на и методо-
лошки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шал ници ин-
структажа и об-
работка 

х х 15.05 
X X 
- X 

13 Преглед на обврски-
те на општествеио-
-политичката заед-
ница по кредитите, 
заемите и дадените 
гаранции на 31 де-
кември (ЗРБ-Х 
— годишно 31.03 
Упатство за соста-
вување на завршна-
та сметка на буџе-
тот на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
4/70) 

Обврски по кредитите, заемите и 
гаранции според видовите: 
— за општината 
— за СР и САП 

Орган на оп-
штествено-по-
литичката заед-
ница 

Контрола и об-
работка на су-
мари, директив-
ни и методо-
лошки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботката на пра-
шалници ин-
структажа и об-
работка 

х х 15.05 
X X 

12 
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14 Податоци за фондо- Структура на приходите и расхо- Орган на оп- Контрола и об- Собирање, под- х х х 20 04 56 289 393 
вите на општестве- дите, состојба на средствата, дви- штествено-по- работка на су- готовка на об- - х х 20 07 
но-политичките за- жеље на пласманот, состојба на литичката заед- мари, директив- работката, обра- - - х 20.10 
едници, за средства- жиро-сметките: ница ни и методо- ботка на пра-
та на заедничките — за општината лошки работи, шалници печа-
резерви на стопан- — за СР и САП печатење тење обрасци, 
ските организации, — за федерацијата обрасци инструктажа и 
за средствата на за- обработка 
едницата на об-
разованието и во-
спитувањето, за 
средствата на оп-
штествено-поли-
тичките заедници за 
инвестиции во сто-
панството, за фон-
довите за развој на 
стопански недовол-
но развиените под-
рачја, за средствата 
на фондови за дет-
ска заштита и за 
другите фондови и 
средствата на ОПЗ 
(Ф) — тримесечно 

15 Биланс на фондот Пренесени средства, прилив спо- Орган на оп- Контрола и об- Собирање, пол-
за кредитирање на ред видовите, расходи според на- штествено-по- работка на су- готовка на об- - х х 20.05 
стопански недовол- мените и состојба на средствата литичката заед- мари, директив- работката, обра- - - х 
но развиените ре- на крајот на годината: ница ни и методо- ботка на пра-
публики — краишта — за СР и САП лошки работи шалници, ин-
— подрачја — за федерацијата структажа и 
(ЗРФНП-1) — го- обработка 
дишно 20 03 
Правилник за на-
чинот на составува-
ње на завршната 
сметка на фондови-
те и на средствата 
за инвестиции во 
стопанството на 
ОПЗ („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 6/70) 
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16 Биланс на фондот Пренесени средства, прилив спо- Орган на оп-
за кредитирање и ред видовите, расходи според на- штествено-по-
осигурување на о- мените и состојба на средствата 
преде тени извозни на крајот на годината 
работи (ЗРФКИ-1) 

литичката заед-
ница 

Контрола и об- Собирање, под-
работка на су- готовка на об-
мари, директив- работката, обра-
ни и методо- ботка на пра-
лошки работи шалници. ин-

структвжа и об-
работка 

- х 20.05 — — — 

17 Биланс на средства- Пренесени средства, прилив спо- Орган на ол-
та за ооразование и 
воспитување 
(ЗРОБ-1) годишно 
20.03 Правилник за 
начинот на составу-
вање на завршната 
сметка на фондови-
те и на средствата 
за инвестиции во 
стопанството на ОПЗ 
(„Сл лист на СФРЈ", 
бр. 6/70) 

ред видовите, расходи според на- штествено-по-
мените и состојба на средствата литичката заед-
на крајот ^ годината ница 
— за општината 
— за СР и САП 

Контрола и об-
работка на су-

Собирпње, под-
готовка на об-

мари, директив- работката, обра-
ни и методо-
лошки работи 

ботка на пра-
шалници, ин-
структажа и об-
рботка 

х x v 90.05 
XX 

11 

18 Преглед на потро-
шокот на средствата 
за образование и 
воспитување по ви-
дови установи 
(ЗРОБ-2) — годиш-
но 20.03 
Правилник за начи-
нот на составување 
на завршната сметка 
на фондовите и на 
средствата за инве-
стиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70) 

Потрошок на средствата по видо- Орган на оп-
ви училишта. 
— за општината 
— за СР и САП 

штествено-по-
литичката заед-
ница 

Контрола и об-
работка на су-
мари, директив-
ни и методо-
лошки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници. ин-
структажа и об-
работка 

х х 20.05 
X X 

11 
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19 Биланс на фондот Актива, пасива, приходи и расхо- Орган на оп- Контрола и об- Собираше, пол-
за додаток на деца ди на фондот штествено-по- работка на су- готовка на об-
(ЗРФДД-1) — го- литичката заед- мари, директив- работката, обра-
д и ш ^ 20.03 
Правилник за начи-
нот на составување 
на завршната смет-
ка на фондовите и 
на средствата за ин-
вестиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70) 

ница ни и методо-
лошки работи 

ботка на пра-
шалници ин-
структажа и об-
работка 

х х 20.05 — — — 

20 Биланс на фондот за Пренесени средства, прилив по Орган на оп- Контрола и об- Собирање, под-
непосредна детска видови, расходи по намени и со- штествено-по-
заштита (ЗРФДЗ-1) столба на средствата на крајот на литичката заед-
— годишно 20.03 годината ница 
Правилник за начи- — за општината 
нот на составување — за СР (Словенија) 
на завршната смет-
ка на фондовите и 
на средствата за ин-
вестиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70) 

работеа на су- готовка на са-
мари, директне- работката, обра-
ни и методо- ботка на пра-
лошки работи шалници, ин-

структажа и об-
работка 

х х х 20.05 
X X 

Контрола и об- Собирање, под-
работка на су- готовка на об-

ни и методо-
лошки работи 

ботка на пра-
шалници, ин-
структажа и об-
работка 

21 Преглед на потро- Потрошок на средствата според Орган на оп-
шокот на средствата формите на непосредна детска штествено-по-
на фондот за непо- заштита (Јасли, обденишта, дет- литичката заед- мари, директив- работката, обра-
средна детска заш- ски градинки итн.) ница 
тита (СРФДЗ-2) — — за општината 
годишно 20.03 
Правилник за начи-
нот на составување 
на завршната смет-
ка на фондовите 
и на средствата за 
инвестиции во сто-
панството на ОПЗ 
(„Сл. лист на СФРЈ", 
бр. 6/70) 

х х 20.05 
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22 Биланс на средства- Пренесени средства, прилив на Орган на ол-
та на фондовите на средствата, непосредни расходи, штествено-по-
општествено-по- издвојувана, кредити, средства литичката заед-
литичките заедници на крајот на годината: ница 
(ЗРФДПЗ-1) — го- — за општината 
Дишно 20.03 — за СР и САП 
Правилник за начи- — за федерацијата 
нот на составување 
на завршната смет-
ка на фондовите и 
на средствата за ин-
вестиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70) 

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

структажа и об-
работка 

х х 20.05 
X X 
- X 

62 129 226 

23 Биланс на средства-
та на општествено-
-политичките заед-
ници за инвестиции 
во стопанството 
(ЗРИП-1) — годиш-
но 20.03 
Правилник за начи-
нот на составување 
на завршната смет-
ка на фондовите и 
на средствата за ин-
вестиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70) 

Пренесени средства, прилив на Орган на оп-
средствата, непосредни расходи, штествено-по-
издвојувања, кредити, средства литичката заед-
на крајот на годината: ница 
— за општината 
— за СР и САП 
— за федерацијата 

Контрола и об-
работка на су-
мари, директив-
ни и методо-
лошки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, Обра-
ботка на пра-
шалници. ин-
структажа и об-
работка 

х X 20.05 
X X 
X X 

5 — 

24 Биланс на средства- Пренесени средства, прилив на Орган на 
та за заеднички ре-
зерви на стопански-
те организации 
(ЗРЗР-1) — годиш-
но 20.03 
Правилник за начи-
нот на 'составување 
на завршната смет-
ка на фондовите и 
на средствата за ин-
вестиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70) 

средствата, непосредни расходи, општествено 
издвојување, кредити, средства политичката 
на крајот на годината: заедница 
— за општината 
— за СР и САП 
— за федерацијата 

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

структажа и об-
работка 

х х 20.05 
X X 
- X 

И 
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25 Пресметка на оства- Остварен придонес за зашилува- Заводи за зало- Контрола и об- Собирање, кон- - X 20.05 
рениот придонес за ње според секторите на уплату- слување 
запослување за 1969 вапите и негова распределба спо-
гоидна (ЗРЗ-1) ред намените на користење 
— годишно 20.03 
Правилник за начи-
нот на составување 
на завршната смет-
ка на фондовите и 
средствата за инве-
стиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70) 

работна на по- трола на пода-
датоци дирек- точите, и ин-
тивни и методо- структа?ка 
лошки работи 

26 Приходи и расходи Структура на приходите и рас- Заводи за запо- Контрола и об- Собирање, кон- • х 20.05 
на средствата на ма- ходите и движење на резервите е дување 
термално обезбеду- на средствата за материјално о-
вање за 1969 година безбедување 
(ЗРЗ-2 — годишно 
20 03 
Правилник за начи-
нот на составување 
на завршната смет-
ка на фондовите и 
средствата за инве-
стиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
,6/70) 

раоотка на по- грола на пода-
датоците, ди- тоците. и ин-
рективни и ме- структажа 
тодолошки ра-
боти 

27 Приходи и расходи Структура на приходите и рас- Заводи за зало- Контрола и об- Собирања, кон- • х 20.05 
на Средствата за ходите на средствата за подгот- слување 
подготвување на ра- нување на работните луѓе за за-
б о д и т е луѓе заради послување и вложувања заради 
запомнување за 1969 создавање на услови за запослу-
година (ЗРЗ-З) вање 
— годишно 20 03 
Правилник за начи-
нот на составување 
на завршната смет-
ка на фондовите и 
средствата за инвес-
тиции во стопан-
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
6/70) 

рабОтка на по- трола на пода-
датоците, ди- точите, и ин-
рективни и ме- структажа 
Тодолошки ра-
боти 



7 8 9 10 

28 Приходи и расходи Структура на приходите и расхо- Заводи за запо- Контрола и об- Собирање, кон- - - х 20.05 
на соедствата за за - пите на соелствата за -^арпнички r ^ v R a ^ p паботка на по- тпола на пола-

11 

2 

12 13 

на средствата за за - дите на средствата за заеднички слување 
еднички работи на работи на запослувањето 
запослувањето за 
1969 година (ЗРЗ-4) 
— годишно 20.03 
Правилник за начи-
нот на составување 
на завршната смет-
ка на фондовите и 
средствата за инвес-
тиции во стопан 
ството на ОПЗ („Сл. 
лист на СФРЈ" , бр. 
6/70) 

работка на по- трола на пода-
датоците, ди- тоците и ин-
рективни и ме- структажа 
тополошки р а -
боти 

гс оз 

29 Биланс на резерви- Остварени приходи и извршени Заедници на со-
те на фондовите на расходи по резервите на фондо- циталното оси-
заедниците за соци- вите на заедниците за социјално турување 
јално осигурување осигурување по елементи 
— годишно 28.02 
Одлука за посебниот 
основен контен план 
и посебните обрасци 
на билансот за заед-
ниците на социјал-
ното осигурување 
(„Сл. лист на СФРЈ" , 
бр. 5/69) 

Контрола и 
обработка 
на сумари, 
директивни 
и методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката. обра-
ботка на пра -
шалници, ин-
структажа и об-
работка 

х х 30.04 6 — — 

30 Биланс на другите Средства, потрошок на средства- Заедници на со-
средства на фондот та и салдо на средствата циЈалното оси-
што служат за уна- турување 
предување на здрав-
ствената служба, на 
превентивната и 

| другата здравствена 
заштита на осигуре-
ниците — годишно 
28.02 
Одлука за, посебниот 
основен контен план 
и посебните обрасци 
на билансот за з а -
едниците на соци-
јалното осигурување 
(„Сл. лист на СФРЈ" , 
бр.- 5/69) 

Контрола и 
обработка 
на сумари, 
директивни 
и методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на п р а -
шалници, ин-
структажа и об-
работка 

х х 30.04 



f 
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31 Биланс на средства- Средства, потрошеле на средства- Републички за- Контрола и Собирање, под-
та наменети за за- та и салдо на средствата едници на соци- обработка готовка на об-
л е п у в а њ е на пен- жалното осигу- на сумари, работката. обра-
зионерите — годиш- рување директивни ботка на пра-
во 28.02 Одлука за и методолошки шалници. ин-
посебниот основен 
контен план и по-
себните обрасци на 
билансот за заедни-
ците на социјалното 
осигурување („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
5/69) 

работи структажа и оо-
работка 

х х 30.04 5 — — 

32 Биланс на состојба-
та на осигурителна 
организација — го-
дишно 28.02 Одлука 
за посебниот осно-
вен контен план и 
посебните обрасци 
на билансот за оси-
гурителните органи-
зации („Сл лист на 
СФРЈ", бр. 4/69 и 
6/70) 

Состојба на смртните и основните 
средства, состојба на резервите, 
на другите фондови и на сред-
ствата за заедничка потрошувач-
ка, пласмани од деловните сред-
ства, средства на осигурувањето 
и извори на деловните средства 
по видови 

Осигурителни 
организации 

Контрола и 
обработка 
на сумари, 
директивни 
и методолошка 
работи 

Собирање под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници, ин-
структажа и об-
работка 

х х 30.04 

33 Биланс на успехот 
на деловните сред-
ства на осигурител-
на организација 
— годишно 28,02 
Одлука за посебен 
основен контен план 
и посебните обрасци 
на билансот за оси-
гурителните органи-
зации („Сл. лист на 
СФРЈ", бр. 4/69 и 
6/75) 

Утврдување на доходот — расхо-
ди и приходи, распределба на 
доходот по намена и структура на 
доходот, исплатени лични доходи, 
просечен број на запослени, ану-
итети во тековната година 

Осигурителни Контрола и Собирање, под-
организации обработка готовка на об-

на сумари, работната обра-
директивни ботка на пра-
и методолошки шалници, ин-
работи структажа и об-

работка 

х х 30.04 3 — — 



34 Биланс на успехот 
на средствата за о-
сигурување 
Одлука за посеб-
ниот основен контен 
план и посебните 
обрасци на билансот 
за осигурителните 
организации („Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
4/69 и 6/70) 

Средства за осигуруваше и со-
осигурување, приходи и расходи, 
распределба на непотрошените 
средства и покривање на загуба-
та, средства за реосигурување, 
приходи и расходи, распределба 
на непотрошените средства и по-
кривање на загубата 

Осигурителни 
организации 

Конто ла и 
обработка 
на сумари, 
директивни 
и методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници, ин-
структажа и об-
работка 

7 8 9 10 

х х 30.04 

11 

5 

12 13 

35 Деловен резултат во 
текот на годината 
на осигурителните 
организации ^ 
— шестмесечно 20.07 
— деветмесечно 20.10 
Одлука за посебниот 
основен контен план 
и посебните обрасци 
на билансот за оси-
гурителните орга-
низации („Сл. лист 
на СФРЈ", бр. 4/69 
и 6/70) 

Утврдување на доходот — расхо-
ди, приходи, распределба на до-
ходот според намената, структу-
ра на доходот, загубата, добивка, 
исплатени лични доходи, просе-
чен број на запослени и други по-
датоци 

Осигурителни 
организации 

Контрола и 
обработка 
на сумари, 
директивен 
и методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката. обра-
ботка на пра-
шалници. ин-
структажа и об-
работка 

х х 25.08 
х х 25.11 

А — — 

СТАТИСТИКА НА ПАРИТЕ И КРЕДИТИТЕ 
СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Податоци за креди- Состојба на краткорочните кре- Банки 
тите за обртни сред- дити и кредите за трајни обртни 
ства (К-1) — месен- средства на банките и од општо-
но 05 ствените фондови 

— по видови и намени на кредите 
— по гранки и области на корис-

ниците на кредите 

Контрола и об-
работка на су-
мари, директив-
ни и 
методолошки 
работи, печате-
ње на обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
вилници, печа-
тење обрасци 
инструктажа и 
обработка 

х х 20 МЕС. 84 186 440 



2 Податоци за прима- Движење на готовината по теко- Филијали на 
њата и издавањата вите на уплатата — исплатата СОК и банки 

^на (населението 
"(Ст.-З) месечно ОЗ 

6 

Контрола и об- Собирање, под-
работка на су- готовка на са-
мари, директив- работната, обра-
ни и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

ботка на пра-
шалници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

7 8 9 10 11 

х х 13. МЕС. 7 

12 13 

7 25 

3 Телеграфски изве-
штај — десет дневно 
02, 12, 12 МЕС. 

Определени податоци за кратко-
рочните кредити на банките, за 
ликвидноста на банките и пода-
тоци за средствата на депозитите 
што сочинуваат основица за пре-
сметка 

Банки Контрола и об-
работка на су-

4 мари, директив-
ни и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х ОЗ МЕС 1 
13 'МКС. 
23. МЕС. 

4 Телеграфски извеш- Податоци за реализацијата и по- Филијала на Контрола и об-
тај за инвестициите трошокот за инвестиции СОК и Деловна работна на су-
— месечно 05 МЕС. банка 

5 Деловен резултат на Утврдување на приходот и дохо- Банки 
деловните банки во дот, распределба на доходот, 
текот на годината структура на доходот, загуба, до-
(периодична пре- бивка, исплатени лични доходи, 
сметка) просечен брод на запослени и дру-
— полугодишно 30.07 ги податоци 
— деветмесечно 30.10 
Одлука за посебниот 
основен контен план 
и посебните обрасци 
на билансот за бан-
ките („Сл лист на 
СФРЈ", бр. 16/69) 

6 Биланс на состојба- Билансни податоци и податоци за Банки 
та (завршна сметка состојбата на сите видови креди-
за 1970 година) на ти според деловните банки 
деловните банки 
— годишно 15 ОЗ 
Одлука за посебен 
основен контен план 
и посебните обрасци 
за банките (, Сл. 
лист на СФРЈ", бр. 
16/69) 

мари, директив-
ни и методо-
лошки работи, 
печатење обрас-
ци 

Контрола и 
обработка 
на сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Контрола и 
обработка на 
сумари. дирек-
тивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на, пра-
шалници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

Инструктажа 

х х 08 МЕС 11 

Инструктажа 

х х 25 08 
25.11 

33 

х х 30.03 25 
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7 Биланс на успехот 
на деловните банки 
(завршна сметка за 
1970 година) 
— годишно 15 ОЗ 
Одлука за посебниот 
контен план и по-
себните обрасци за 
банките („Сл. лист 
на СФРЈ", бр. 16/69) 

Утврдување на приходот и дохо-
дот, распределба и структура на 
доходот, добивка — загуба и по-
кривање на загубата, посебни по-
датоци за просечно користени ос-
новни и обртни средства, за про-
сечниот број на зашилените и 
други податоци 

Банки Контрола и об-
работка на су-
мари, директив-
ни и методо-
лошки работи 

Инструктажа х х 30.03 12 

8 Податоци за бруто Промет и состојба на аналитички- Банки 
прометот и салдото те и синтетичките сметки на бан-
според сметките на ките 
банките (Књ-ПБ) 
— месечно 07 

Контрола и об-
работка на су-
мари, директив-
ни и методоло-
шки работи, пе-
чатење обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х 28 МЕС 80 199 191 

9 Податоци за бруто Промет и состојба на сметките на Филијала на 
прометот и за салдо- општественото сметководство СОК 
то на сметките на 
СОК (Књ-1-СОК) — 
месечно 05 

10 Спецификација на Состојба на средствата на корис- Филијала на 
средствата на кори- ниците на општествени средства СОК 
сниците на општес- според видовите на банките 
твени средства 
(Књ-2-СОК) 
— месечно 05 

Контрола и об-
работка на су-
мари. директив-
ни и методоло-
шки работи, 
печатење 
обрасци 

Контрола и об-
работка на су-
мари, директив-
ни и методо-
лошки работи, 
печатење 
обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката обра-
ботка на пра-
шалник^. печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х 10 МЕС- 50 14 

х х 10 МЕС. 40 13 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Годишен извештај 
за инвестициите во 
основните фондови 

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

Статистички органи 
Исплатени инвестиции по основ- Инвеститори од Обработка 
ните форми на финансирањето, 
остварени инвестиции по карак-
терот на изградбата и техничката 
структура, активирани и ^ а к т и -
вирани инвестиции, инвестиции 
во проект за наредниот период и 
капацитети на инвестиционите об-
јекти 

општествениот 
сектор 

за СФРЈ 
Печатење ин-
струменти, со-
бирање, контро-
ла, шифрирање 
и обработка на 
податоците 

х х 01 12 443 1 225 702 
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Статистички органи 
2 Статистика на тех- Електрификација, хемизација, Податоците ќе Обработка за — х х 31 12 120 116 

ничкиот развоЈ на механизација, автоматизација, но- се преземат од СФРЈ и СР 
Југославија ви технолошки постапки, но- постојните ста-

ви производи, концентрација тистички е д у ж -
на производството, научноистра- би 
жувачки работи и пронајдоци 

3 Пресметка на нацио-
налното богатство 

Почетни работа врз инвентарот 
на националното богатство за оп-
штествениот и приватниот сек-
тор по дејности во тековни и по-
стојани цени 

Статистички органи 
Податоците ќе 
се преземат од 
постојните ста-
тистички служ-
би 

Обработка 
за СФРЈ и СР 

х х ?1 12 
1072 

30 56 

4 Податоци за инвес-
тиционите кредити 
во користење 
(Ин-У-1) 
— месечно 07 

Транши, состојба на кредитите 
на почетокот на годината, потро-
шок на инвестициите, преноси и 
отплати, состојба на кредитите во 
користење односно средства на 
камата — по гранки и области 

Банки 
СОК 

Контрола и об- Собирање, под-
работка на су- готовка на об-
мари, директив- работката, обра-
ни и методоло- ботка на 
шки работи, прашалници, 
печатење обрас- печатење обрас-
ци ци. и н с т р у т ажа 

и обработка 

х х 22 МЕС 72 313 508 

5 Податоци за потро- Потрошок за инвестиции од на- Филијала на 
шокот за инвести- менските средства на корисници- СОК 
ции од средствата на те — по области и гранки 
корисниците на оп-
штествените сред-
ства (Ин-1) 
— месечно 06 

СОК 
Контрола и об- Собирање под- х х х 16 МЕС 71 269 470 
ра ботка на су- готовка на об-
мари. директив- работката, оо-
ни и методоло- работка на 
шки работи прашалиици 
печатење обрас- печатење обрас-
ци пи, инструктажа 

и обработка 

6 Извештај за креди- Распоредени ануитета уплатени Деловна банка 
дите во отплата и ануитети (отплати, камати), со-
втасаните обврски стојба на втасаните обврски и со-

стојба на кредитите во отплата 
на крајот на извештајниот пери-
од 

(Ин-2) 
— годишно 22 01 

СОК 
Контрола и об- Собирање, 
работка на су- подготовка на 
мари, директив- обработката, 
ни и методоло- обработка на 
шки работи пе- праша пници. 
патење обрасци печатење обрас-

ци, ИНСТр^к;Ј-
ж а и обработка 

х X 10 02 18 54 
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7 Податоци за потро- Потрошок за инвестиции во осно- Филијала на 
шокот за навести- аните средства по намена и тех- СОК и 
цин во основните нинка структура, по подгрупи, деловни банки 
средства според на- групи, гранки и области 
мената и техничка-
та структура (Ин-4) 
— полугодишно 
31.07 и 31.01 

СОК 
Контрола и об- Собирање, 
работка на су- подготовка на 
мари, директна- обработката, 
ни и методоло- обработка на 
шки работи, пе- прашалници, 
чатење обрасци печатење обрас-

ци, инструкта-
ж а и обработка 

х х 15 04 
15.10 

14 126 18 

8 Обезбедување сред- Обезбедување средства според Филијала на 
ства за инвестиции инвестиционите програми и до- СОК 
(Ии-ОВ) — полуто- говорените обврски 
дншио 31 01 и 31 10 

СОК 
Контрола и об- Собирање, 
работка на су- подготовка на 
мари, директив- обработката, 
ни и методоло- обработка на 
шки работи, пе- прашалници. 
патење обрасци печатење обра-

сци, инетрукта-
жл и обработка 

х х 25.02 
25.11 

15 27 7 . 

Истражувања од инте-
рес за федерација 

9 Пробно истражува- Формирање расположиви сред- Работни органи-
н е за формирање ства 3d инвестиции во основни и зации 
средства за инвес- обртни фондови по носители, из-
тиции вори и дејности 

Статистички органи 
Обработка, тро- Печатење обра-
шоци на истра- сци собирање, 
жувањето контрола и ши-

фрирање 

- x 0 1 . i l 43 252 — 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 
1 Статистички извеш-

тај за основните и 
средните училишта 

СТАТИСТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

а) За крајот на наставната 1970/71 Основни и сред- Обработка на 
година училишта, одделенија; ни училишта (у- самари 
јазик на КОЈ се врши настава-
та; ученици по класови; уче-
ници по народноста; ученици 
по годините на староста; по-
стигнат успех на учениците по 
класови, струки и насоки; вон-
редни ученици; успех на ре-
довните ученици на завршните 
испити по струки; отсеци; на-
соки и пол; успех на ученици-
те спрема наставниот Јазик; 
наставници според видот на 
з а к о в а н и о т работен однос; 
ученички КУЈНИ; организација 
на 

чилишта од I 
II степен) 

Печатење обра-
сци. собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка 

х х 25.11 219 1 143 744 
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наставата по ф и з и ч к а култура 
и фискултурни друштва по 
школите; заедници на обра-
зованието во чи ј состав се на -
оѓа училиште и дали у ч и л и ш -
тето поднесува самостојна з а -
вршна сметка 

б) За крајот на учебната 1970/71 
година. — Успех на учениците 
на поправни и класовни испи-
ти по струки, отсеци и насоки; 
постигнат успех на редовните 
и вонредните ученици на за -
вршните испити по струки, от-
сечи и насоки; успех на учени-
ците спрема наставниот ј а зик 

20.02 
1972. 

в) За почетокот на учебната 
1971/72 година училишта, од-
деленија, струки и отсеци к а ј 
стручните училишта; ученици 
по класови; упис на ученици 
по претходната школска под-
готовка 

05.11 
прет-
ходни 
резул-
тати 

2 Целодневен продол- Б р о ј на учениците од T-TV и Сите основни у- Обраббтка на Печатење об£а- О х х 30.10 
жен престој на деца V-VIII одделение основно учили- чилишта сумари сци, собирање, 
во основните учили- ште што престојуваат во учи- обработка 
шта во учебната лиштето пред и по наставата до 
1970/71 год. 4 часа, 4-6, 6-8 и над 8 часови. 

Простории во кои децата престо-
јуваат, добивање оброци, органи-
зирана помош во работата, н а -
ставници кои учествуваат во ре -
довната настава и во целодневил-
от престој и наставници кои уче -
ствуваат само во целодневен пре-
стој 

15 77 95 



3 Годишен извештај Посетители што завршиле еле- Одделенија за Подготовка на 
за елементарното — ментарно-основно образование по елементарно- обработката, 
основното образова- групи на возраст, според претхо- основното обра- обработка 
ние на возрасни (EQ) дната шолска подготовка, дејно- зование на воз-

ете и занимањето расни, СОЈУЗ на 
младината, Про-
светно-педа-
гошки завод 

Печатење обра-
сци, собирање 

7 8 9 10 

х х 30.03 

11 

13 

12 13 

63 88 

О 
пз &Ј X fis 

4 Годишен извештај Вид установи: самостојна или во 
на установите за 
дневен престој на 
деца (ДБ) 

состав, број на штитеници и де-
ца што не се примени поради по-
полнет капацитет на установата; 
штитеници под старателство; шти-
теници чии мајки се запослени; 
штитеници кои посетуваат учи-
лиште; штитеници според полот 
и годините на возраст; штитени-
ци според времето на престојот во 
установата и исхраната; штите-
ници според плаќањето на пре-
стојот во установата; персонал на 
установите според стручноста; по-
вршина на просториите на уста-
новите; број на штитениците по 
смените 

Сите видови у- Обработка на 
станови за дне- сумарм 
вен престој на 
деца и установи 
во кои е орга-
низирана работа 
со деца попре-
чени во психич-
киот и физич-
киот развиток 

Печатење обра-
сци. подготовка 
на обработката, 
обработка 

х х 30 04 
1972. 

10 105 51 

5 Годишен извештај Самостојни установи или во со- Детски јасли 
на детските Јасли 
(ДЈ) 

став; број на штитеници, деца 
што не се примени во установата 
поради пополнет капацитет; шти-
теници под старателството; шти-
теници чии мајки се запослени; 
површина на просториите на уста-
новите; штитеници според плаќа-
њето на престојот во установата; 
персонал на установата според 
стручноста 

самостојни и во 
состав на други 
установи 

Обработка на 
сумари 

Печатење обра-
сци, собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка 

х х 30.04 
1972. 

11 37 68 

6 Годишен извештај Вид установи: самостојна или во Сите видови у-
на установите за состав; просечен број деца што станови за сло-
слободни активности дневно се собираат во установа- бодни активно-
на децата (СА) та; секции и членови на секциите сти на децата 

по видови активности; персонал 
на установите според стручноста; 
површина на просториите и игра-
лишта 

Обработка на 
сумари 

Печатење обра-
сци, собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка 

х х 30.04 
1972. 

12 72 83 



7 Годишен извештај 
на установи за сме-
стување на деца и 
младина што се шко-
луваат вон од мес-
тото на живеење на 
родителите — стара-
телите (ШД) 

Вид установа: самостојна или во 
состав; лица што не се примени 
во установата поради пополнет 
капацитет; ученици сместени по 
одлука на судот; ученици— сту-
денти според плаќањето на прес-
тојот во установата; ученици — 
студенти според училиштето што 
го посетуваат и полот; персонал 
на установата според стручноста; 
површина на просториите на уста-
новите 

Сите видови у-
станови за сме-
стување деца и 
младина што се 
школуваат вон 
местото на ж и -
веењето на ро-
дите лите-ста-
рателите 

Обработка на 
сумари 

8 Годишен извештај Вид установа: самостојна или во Сите видови у - Обработка на 
на установите за во- состав; установи што вршат фун- станови за вое- сумари 
опитно запуштени де- кција на дисциплинскиот центар; питно за-
ца и младина (ВЗ) 6poj на штитеници кои помина- пуштени деца и 

ле низ дисциплински центар: младина 
деца што не се примени поради 
пополнет капацитет на установа-
та; штитеници под старателство; 
штитеници што се стручно ос-
пособени во извештајниот пери-
од; штитеници според годините 
на возраста и полот; штитеници 
според училиштето што го посе-
туваат; штитеници по роди-
телите според полот; штитени-
ци според одлуката за прием во 
установата и според полот; шти-
теници упатени од установата во 
извештајниот период; штитеници 
според должината на престојот во 
установата, според полот и редот 
на приемот во установата; персо-
нал на установата според струч-
носта; простории на установите 

9 Извештај за органи- Назив и место на школата, одде- Виши школи, Обработка на 
зационата структура денија, наставни единици и цен- високи школи, сумари 
на високоптколските три за вонредно студирање, орга- факултети и у-
устанози за 1971/72 низациона структура, степен на метрички акаде-
година (ШВ-21) наставата, траење на студиите, вши 

вонредно студирање,. Услови за 
упис во I год. студии 1971/72 учеб-
на година 

6 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 

Печатење обра- О х х 30.04 9 53 30 
сци, подготовка 1972. 
на обработката, 
обработка 

Печатење обра- О х х 30.04 9 36 21 
сци. подготовка 1972. 
на обработката, 
обработка 

Печатење обра- - х х 15.01 12 27 
сци, собирање, 1972. 
обработка 



1 2 3 4 5 

10 Пријавен лист за Назив и место на школото, отсекот- Студенти на Обработка на 
студенти — упис во групата, полот, начинот на студи- виши школи, сумари 
зимски семестар рањето, годината на уписот на I високи школи 
1971/72 школска го- година студии и годината на егу- факултети и у-
дина (ШВ-20) дните, претходна школска под- метрички ака-

готовка, народност (студенти по демии 
видови школи), година на за-
вршување на претходната школа, 
народност, година возраст, соци-
оекономска структура, постојано 
живеалиште-социЈалистичка ре-
публика. 

11 Статистички извеш-
тај за дипломирани 
студенти во 1971 го-
дина (ШВ-50) — при-
бирање месечно 

Назив и место на школото, отсе- Виши школи, 
кот, групата, специЈализацијата, високи школи, 
полот, начинот на студирање, до-
лжината на траењето на студиите, 
народноста, називот на школото, 
годината на возраст, социоеконо-
мската структура — живеалиште 
— социјалистичка република 

факултети и у-
метнички ака-
демии 

Обработка на 
сумари 

12 Статистички лист Назив и место на школата, пол, Високи школи, Обработка на 
за магистер-специ- народност, години на возраст, за - факултети и у- сумари 
ја лист во 1971 годи- нимање, претходна завршена метнички ака-
на (ШВ-80) — го- школа, должина на траењето на демии 
диигао студиите, научна област на маги-

стерскиот труд. 

13 Статистички изве- Назив и место на школата, наун- Високи школи, Обработка на 
штај за докторите на област на магистерскиот трз^д, факултети сумари 
на науките во 1971 научна област на докторската 
година (ШВ-70) — дисертација, години на возраст, 
годишно запослување, место на постоја-

ниот престој"— република 

14 Кредитирање на Број на студенти на кои им е одо- Републички Обработка 
студенти во 1970/71 брен кредит, назив на школата — фонд за креди-
година отсек, година на студиите, износ тирање на сту-

на кредитот и давател на креди- денти. Заводи 
тот за кредитирање 

на студенти. 
Општински 
фонд на заедни-
ците на образо-
ванието. Фонд 
на претпријати-
ето за кредити-
рање на студен-
ти 

6 7 89 10 11 12 

Печатење обра- - х х 22.01 84 501 
сци, собирање, 1972. 
подготовка на 
обработка, обра-
ботка на 
претходните 
извештаи за у-
писот на сту-
дентите врз база 
на контролници 

Печатење обра- - х х 20.02 20 158 
сци, собирање, 25.07 
подготовка на 1972. 
обработката, 
обработка 

Печатење - х х 20.02 12 23 
обрасци, соби- 1972. 
рање, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

Печатење - х х 31.07 11 12 
обрасци, соби- 1972. 
рање, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

Печатење - х х 30.05 11 23 
обрасци, соби-
рање, контрола 
на прашални-
ците 



15 Слободни активнос- Назив и место на училиштето. Сите основни и Обработка 
ти на учениците броз на организациите (секциите), средни училиш-
н а А (крај на учеб. според видот, број на учениците во та 
год. 1970/71) организациите, членови на посеб-

ните секции на младината и пи-
онерите во училиштето. Ученици 
според местото на производниот 
труд 

на сумари 
Печатење 
обрасци, соби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

7 8 9 10 

х XX 30.10 

11 

17 

12 13 

97 21 

СТАТИСТИКА НА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Годишен извештај 
на ^ научноистражу-
вачките организации 
(научноистражу-
вачки установи и 
научни, истражу-
вачки и развојни е-
диници) 

Научноистражувачки установи и 
научни истражувачки и р а з в р н и 
единици во состав на академии 
на науките, на високошкодски у-
станови, на стопански и други ор-
ганизации. Област и гранка на 
истражувањето, основач, година 
на почетокот на работата, запо-
слен персонал според видот на 
з а в е д у в а њ е т о — научни работ-
ници односно истражувачи и стру-
чен технички кадар според школ-
ската подготовка, староста и на-
учните и академски степени, над-
ворешни соработници според уста-
новата од која доаѓаат, завршени 
истражувачки работи според ви-
дот на истражувањето, обувени 
трудови, пронајдоци и патенти, 
Приходи. 

Научноистра-
жувачки уста-
нови и научни 
истражувачки и 
развојни едини-
ци во состав на 
академиите на 
науките, БИСО-
кошколските у-
станови, стопан-
ските и други 
организации 

Обработка на 
прашалници 

Печатење 
обрасци, соби-
рање и контро-
ла на пра-
ш а л н и к ! 

х х 30.06 115 108 17 

СТАТИСТИКА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Годишен извештај Број на универзитети, јазици на Сите народни и Обработка на Печатење О") х х ! 0 02 37 117 212 
за работата на на- кои работат, универзитети кои во работнички у- сумари обрасци, соби- 1972. 
родните и работнич- свој состав имаат центри, катед- ниверзитети рање, подготов-
ките универзитети ри, трибини; семинари и курсе- ка на обработ-
(НУ-1) — 1970/71 со- ви по видови; посетители според ката, обработка 
зонска година соц. составу школската подготов-

ка, 1 авни предавања и посетители, 
други активности, персонал 



7 8 9 10 11 12 13 

2 Годишен извештај Број на театри, состав, ј а зик на Сите професио- Обработка на 
на професионални- КОЈ даваат претстави, изведени де- нални и експе- сумари 
те и експериментал- ла по потеклото, п р и к а ж а н и прет- риментални те-
ците театри. (Ку-1а) стави и посетители во седиштето атри 
— 1970/71 сезонска и на гостувања 
година 

Печатење, 
обрасци, соби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката , обработка 

х х 14.01 
1972. 

22 36 19 

3 Годишен извештај Бро ј на театри, Ј а з и к на ко ј да - Сите аматерски Обработка на 
за работата на ама- ваат претстави, изведени дела, театри самостоЈ- сумари 
тераните театри претстави и посетители, членови: ни и КУД за 
(АП-1) — 1970/71 се- активни, професионалци, помага- театрите што 
зонска година телни Учество на театрите на го- работат во нив-

стувања и фестивали ниот состав 

Печатење, 
обрасци, соби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката , обработка 

О") х х 17.11 32 20 

4 Годишен извештај Бро ј на театри, ј а зик на ко ј те- Сите самостој- Обработка на Печатење 
за работата на дет- атрите работат, изведени дела, ни детски теат- сумари и елими- обрасци, соби-
р и т е театри (ДП-1) претстави и посетители, потекло ри нирање на пов- рање, подготов-
— 1970/71 сезонска на делата, гостувања во земЈата и торувањата ка на обработ-
година во странство, персонал (возрасни, на изведени ката , обработка 

деца, деца постојано врзани за дела 
театарот) 

О") х х 25.11 18 15 

5 Годишен извешта ј Приредби (уметнички концерти) Ансамбли на Подготовка на Печатење 
на ансамблите на на- во земјата и во странство и оства- народни игри обработката, обрасци, соби-
родин игри (КУ-3) рени посети. Персонал според ви- што работат обработка рање 
— 1970/71 — сезонска дот на работниот однос и умет- како професио-
година ничкиот состав нални установи 

X X 10 .12 

6 Филхармонии и про- Број на установи, концерти и по- Филхармонии Обработка на 
фесионални оркес- сетите ли (во земјата и во стран- и професионал- сумари 
три (ФО-1) — 1970/71 ство) ни оркестри — 
сезонска година самостојни 

Печатење 
обрасци, соби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката , обработка 

X X 05.11 13 

7 Годишен извештај Радио и ТВ станици, технички Сите радио и Подготовка на Печатење 
за радиодифузните карактеристики (брановни подра- телевизиски 
установи 
(Радио-1 и ТВ-1 
1970 година 

ч ја на кои емитираат програма, станици 
радио и телевизиски предаватели 
и нивна сила), емисии на радио и 
ТВ програма по видови и запо-
слен пресонал, остварени прихо-
ди. Радио и ТВ претплатници 

обработката, 
обработка 

обрасци, соби-
рање и кон-
трола 

Ои) х х 15.04 24 41 



8 Годишен извештај 
на кината (Кино-1) 
— 1970 година 

Кина според организациониот со-
став, техниката на прикажување-
то на филмови и интензитетот на 
работата, седишта во кино-салите, 
прикажани претстави и посетите-
ли на домашни и странски ф и л -
мови. Персонал на кината. При-
ходи според изворите и трошоци 
на работењето според видот 

Постојани кина, 
летни кино-бав-
чи, и подвижни 
кина 

Обработка на 
сумари 

Печатење 
обрасци, соби-
рање, подго-
товка на обра-
ботката, обра-
ботка 

7 89 10 

О") х х 15.05 

11 

14 

12 13 

141 124 

9 Годишен извештај Филмови според називот, видот, Сите прегори- Подготовка на 
за производство на должината во метри, техниката јатија за произ- обработка, 
долгометражни и на снимањето и датумот на про- водство (снима- обработка 
краткометражни изводството ње) на филмови 
филмови (Кино-2, 
2а и 26) — 1970 го-
дина 

Печатење на 
о б р о ц и и соби-
рање 

х х 10.03 21 

10 Годишен извештај Извезени филмови според видот, Деловното здру- Подготовка на 
за извозот на дома- м е т р а ж а ^ (играни документарни жение „Југосла- обработката, 
шии долгометражни и ел), техниката на снимањето, виза филм" и обработка 
и краткометражни според земјите во кои се извезени претпријатија 
филмови (Кино-3 филмовите за производство 
За) — 1970 година и наемање на 

филмови 

Печатење 
обрасци, соби-
рање 

х х 01 04 

И Годишен извештај Увезени долгометражни и крат- Деловното здру- Подготовка на Печатење 
за увозот на долго- кометражни филмови според зем- жение „Југосла- обработката. обрасци, е за увозот на долго- кометражни филмови според зем 
метражни и кратко- јите на потеклото, жанрот и тех-
метражни филмови инката на снимањето 
(Кино-4. 4а и 46) — 
1970 година 

жение „Југосла- обработката, 
ВИЈ а филм" и обработка 
репбл. претпри-
јатија за ди-
стрибуција на 
филмови 

х х 20.04 14 
обрасци, соби-
рање 

12 Годите** извештај Филмови што се на репертоарот Републички Подготовка на Печатење 
за филмовите во еа кината, по земјите на потек- претпријатија обработка обрасци, соби-
промет (Кино-5), лото и социјалистичките републи- за дистрибуција обработка рање 
1970 година ки во кои се прикажувани на филмови 

х х 30 04 18 

* Резултати од обработката за поголемите градови. 



7 8 11 10 
11 12 13 

13 Годишен извештај 
— статистички лист 
за книги и брошури 
(ШТ-1) 

Бро ј на книги и брошури, дали е Југословен- Печатеше 
делото домашно, странско, ј а - скиот библио- обрасци, соби-
зик на изданието, ј а зик на графски инсти- рање, подготов-
преводот, јазик на оригиналот, Т ут ка на обработка, 
вид на делото, област, авторски обработка 
табаци, тираж, број на свески-то-
мови, место на издавачот. Дела 
издадени во копродукција со 
странство. Преведени книги од 
јазиците на народите на Југосла-
вија на јазиците на народностите 
на Југославија 

- х 25.05 
1972. 

43 1 — 

14 Годишен извешта ј Бро ј на весници, периодика на Југословен- Печатење 
— статистички лист излегувањето, број на излезените скиот библио- обрасци соби-
за весници — лис- броеви, Јазик на излегувањето, графски инсти- рање, подготов-
тови (ШТ-2) намена — содржина на весникот, тут ка на обработ-

локални весници, место на изда- ката. обработка 
вачот, вкупен и просечен т и р а ж 
во илјади 

х 25 05 
1972. 

29 1 — 

15 Годишен извештај Број на списанија, периодика на Југословен- Печатење 
статистички лист излегувањето, број на излезените скиот библио- обрасци, соби-

за списанија (ШТ-3) броеви, Јазик на излегувањето, графски инсти- рање. подготов-
област (по МДЦ), намена — содр- тут ка на обработ-
жина, место на излегувањето, ката, обработка 
вкупен и просечен т и р а ж во и л -
јади 

• х 25 05 
1972. 

21 

Друштва, место и општина, ј а зик 
16 Статистички изве- на кој работи друштвото, секции Културно- у - Обработка на 

ш т а ј на културно-
-уметничките и кул -
турно-просветните 
друштва 

— групи во состав на друштвото, метнички и к у л - сумари 
членови на друштвото и платен турно-прос-
персонал, активни членови спо- ветни 
ред социјалниот состав и години-
те на возраста, активни членови 
по секции, приредби и изложби, 
посетители, учество на фестива -
ли и училишта, финансиски по-
казатели 

Печатење 
обрасци, соби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

х х 20 ОЗ 
1972 

83 85 



СТАТИСТИКА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Назив за истражувањето 
Q< 

С о д р ж и н а Кој е должен да 
даде податоци 

Обврски на статистичката 
служба 

во републиката 

Со пода-
тоците ќе 
располага 

а 

Го а н 9 го 5 в 

а ѕ 1 _ 
t; сз «3 lO 

<L> J 
аф " 

89 10 

Трошоците (во ил], 
дин ) ги поднесува: 

ОЈ ГС 
о са 
о О 
и 

МЈ Ѕ ч VD >> 
е 

12 13 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

1 Збирен тримесечен Приходи и расходи според струк- Служба за 
и деветмесечен из- турата на основниот контен план спроведување 
вештај за приходите на заедниците на социјалното о- на здравствено- СФРЈ 
и расходите на за- сигурување според видовите на то осигурување 
едниците на здрав- заедниците 
ственото осигурува-
ње 

Изработка на 
сумари за 

Собирање и 
изработка на 
сумари за ре-
публиките од-
носно покра-
ината 

х х 30 04 
31.10 

12 735 — 

2 Збирен месечен из- Трошоци на здравствената заш- Служба за 
вештаЈ за трошоците 
на здравствената 
заштита на некои 
категории осигуре-
ници 

Изработка на 
тита: што го товарат странскиот спроведување сумари за 
носител на социјално осигурува- на здравствено- СФРЈ 
ње (според конвенции), странците то осигурување 
во Југославија, југословенските 
осигуреници во странство, како и 
други податоци во врска со спро-
ведувањето на конвенциите 

Собирање и 
изработка на 
сумари за ре-
публиките од-
носно покра-
ината 

х х 30. МЕС. 6 500 — 

3 Полугодиштен и го- Вкупен приход, вкупен расход и Служба за Изработка 
дишен извештај за финансиски резултат за секоја спроведување прегледи за 
приходите и расхо- заедница на здравственото оси- на здравствено- СФРЈ по заед-
дите на заедниците турување то осигурување ниците 
на здравственото о-
сигурување 

Изработка 
прегледи за 
републиката 
односно покра-
ината 

х х 31 07 
31.03 

102 — 

4 Збирен полугоди- Податоци според структурата на Служба за Изработка 
шен бруто биланс на основниот контен план на заедни- спроведување прегледи за 
заедниците на здрав- ците на социјалното осигурување на здравствено- СФРЈ 
ственото осигурува- по видовите на заедниците то осигурување 
ње 

") Податоци за подрачјето на заедницата на здравственото осигурување. 
**) Рокови за СФРЈ ts) Заедно со трошоците на службата на нивото на заедниците на здравственото осигурување. 

Собирања и 
изработка на 
сумари за ре-
публиките од-
носно покра-
ината 

х х 31.07 20 — 



5 Збирен годишен за- Податоци според структурата на Служба за Изработка 
клучен лист на за- основниот контен план на заед- спроведување прегледи за 
едниците на здрав- ниците на социјалното осигуру- на здравствено- СФРЈ 
стиеното осигурува- вање по видовите на заедниците то осигурување 
ње 

6 Годишен заклучен Податоци според структурата на Служба за Изработка 
лист на фондовите основниот контен план на заед- спроведување прегледи за 
на здравственото ре- ирците на социјалното осигуру- на здравствено- СФРЈ 
осигурување ваше то осигурување 

7 Тримесечен и деве- Приходи и расходи според струк-
томесечен извештај турата на основниот контен план 
за приходите и рас- на заедниците на социјалното о п -
ходите на фондови- турување 
те на инвалидското 
и пензиското осигу-
рување 

Републички од- Изработка 
носно покраин- сумари за 
ски завод за со- СФРЈ 
ци јално осигу-
рување 

8 Полу годишен бруто Податоци според структурата на Републички од- Изработка 
биланс на фондот на основниот контен план на заед- носно покраин- прегледи за 
инвалидското и пен- ниците на социјалното осигуру- ски завод за со- СФРЈ 
зиското осигурување вање ци јално осигу-

рување 

9 Годишен заклучен Податоци според структурата на Републички од- Изработка 
лист на фондот на основниот контен план на заед- носно покраин- прегледи за 
инвалидското и пен- ниците на социјалното осигуру- ски завод за со- СФРЈ 

, зиското осигурува- вање ција лио осигу-
ње рување 

10 Годишен заклучен Податоци според структурата на Републички од- Изработка 
лист на фондот за основниот контен план на заед- носно по- прегледи за 
станбените потреби ниците на социјалното осигуру- краински завод СФРЈ 
на пензионерите и вање за социјално о-
инвалидите сигурување 

13 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 

Собирање и х х х 31.03 4 43 — 
изработка су-
мари за репуб-
ликата односно 
покраината 

Обработка на х х 31.03 1 30 
податоците 

Собирање и х х 30 04 2 157 — 
обработка 30.10 

Собирање и х х 31.07 1 29 — 
обработка 

Собирање и х х 31.03 2 57 — 
обработка 

х х 31.03 1 10 — 
Собирање и 
обработка 



11 Месечен извештај 
за осигурениците 

Состојба и движење на осигуре-
ниците во општествениот сектор 
приватниот сектор, учениците во 
стопанството и лицата што вршат 
самостојни и професионални деј-
ности, според полот и дејностите, 
состојба и движење на членовите 
на семејството од лицата запо-
слени во странство чија здрав-
ствена заштита го товари стран-
скиот носител на осигурувањето 
(според конвенциите) 

Служба за спро-
ведување на 
здравственото 
осигурување 

Изработка 
сумаои во 
СФРЈ 

12 Тримесечен извештај Случаи и денови на привремена Служба за Изработка 
за привремената спреченост за работа според по- спроведување сумари во 
спреченост за рабо- лот и причината на спреченоста на здравствено СФРЈ 
та на осигурениците според изворите на средствата од то осигурување 

кои се исплатува надоместокот на 
личниот доход 

13 Полугодишен изве- Случаи и делови на привремена Служба за Изработка 
штај за привреме- спреченост за работа според деЈ- спроведување сума ои за 
ната спреченост за поетите и причината на спрече- на здравствено- СФРЈ 
работа на осигуре- носта според изворите на сред- от осигурување 
ниците ствата од кои се исплатува надо-

доместокот на личниот доход 

на правата од здрав-
ственото осигурува-
ње 

14 Тримесечен извеш- Случаи и денови на болничко ле-
тај за користењето кување, број на издадените леко-

ви, број на случаите на патувања 
за користење на здравствената 
заштита, трошоци за закоп како 
и за користење други права спо-
ред изворот на средствата што 
служат за покривање на овие пра 
ва, случаи на користење здрав-
ствена заштита на товар на 
странски носител на осигурување 
и по основот на реципроцитет (по 
конвенции) 

Служба за Изработка 
спроведување сум а ри за 
на здравствено- СФРЈ 
то осигурување 

15 Полугодишен изве-
штај за заедниците 
на здравственото 
осигурување 

Заедници според видовите на за-
едниците (на работниците, земјо-
делците, лицата што вршат са-
мостојни дејности), бројот на оси-
гурениците и осигурените лица, 
видовите и височината на права-
та. височината на стопите на при-
донесот и ел. 

Служба за 
спроведување 
на здравствено-
то осигурување 

Изработка 
прегледи за 
СФРЈ 

I £ 
7 89 10 11 12 13 3 

Собирање и х х х 30 МЕС 31 2 090 — 
обработка 

Собиррњ® и х х х 30 04 1 101 
обрабохка 31 07 

31.10 
28 02 

Собирање и х х х 31.07 3 550 — 
обработка 28.02 

Собирање и х х х 04 1 380 — 
обработка ОТ 

10 
28 02 

Собирање и х х х 31.07 7 40 —• 
обработка 

со 
н 



1 2 3 4 

16 Тримесечен ^ извеш- Повредени лица според дејности-
тај за несреќите при те и полот, смртни случаи 
работата 

Служба за Изработка 
спроведување сумари за 
на инвалидско- СФРЈ 
то и пензиското 
осигурување 

17 Годишен извештај) Повредени лица според дејности- Служба1 за Изработка 
за несреќите при ра- те, начинот на настанувањето на спроведување сумари за 
ботата несреќата, материјалниот причи- на инвалидско- СФРЈ 

кител, природата на повредата, то и пензиското 
причината за несреќата при ра- осигурување 
ботага според дејностите и бројот 
на повредените лица 

18 Месечен извештај Корисници според видовите на Служба за Изработка 
за корисниците на давањето, состојба и движење на спроведување на су мари за 
правата по основот корисниците на инвалидско- СФРЈ 
на инвалидското и то и пензиското 
пензиското осигуру- осигурување 
вање 

19 Годишен извештај Корисници според стажот, осно- Служба за Изработка 
за корисниците на вот и износот на пензиските при-
старосна пензија на мања, дејностите, годините на ста-

роста на денот на пензионирани-о н првпат им е у-
тврдено правото 

спроведување сумари за 
на инвалид- СФРЈ 
ското и пензис-

то, корисници на заштитниот до- кото осигуру-
даток вање 

20 Годишен извештај Корисници според стажот, осмо- Служба за 
за корисниците на вот и износот на пензиските при- спроведување 
инвалидска пензија мања, дејностите, годините на на инвалид-
на кои првпат им е староста на денот на отстапувања- ското и пензис-
установено правото то на инвалидноста, причината кото осигуру-

ва инвалидноста и дијагнозата на вање 
болеста, корисници на заштитни-
от додаток 

Изработка 
еумари за 
СФРЈ 

21 Годишен извештај Корисници според видот на пен- Служба за Изработка 
за семејните пензии зијата (вдовички, детски, роди- спроведување судари за 
што првпат се уста- 'гелски) според пензискиот основ на инвалид- СФРЈ 
новени износот на пензијата, корисници ското и пензис-

ка заштитниот додаток кото осигуру-
вање 

22 Годишен извештај Категорија на осигурениците, из-
за корисниците на нос на инвалиднината. причина и 
инвалиднина на кои степен на телесното оштетување 
првпат им е устано-
вено правото 

Служба за Изработка 
спроведување сумаои за 
на инвалид- СФРЈ 
ското и пензис-
кото осигуру-
ваше 

— — ' о 
8 9 10 11 12 13 , ^ , Ја 

Собирање и х х х 30 04 1 76 — 
30 07 
30 10 
28 02 

обработка 30 07 i w 
30 10 1 t§ 

i I 
! w 
I »3 

Собирање и x x 30.05 7 455 — ! & 
обработка 

Собирање и - x x 30 MEC. 8 380 
обработка 

Собирање и - x x 30.07 7 380 — 
обработка 

Собирање и - х х 30.07 7 380 — 
обработка 

Собирање и х х 30.07 5 228 — 
обработка 

Собирање и х х 30 07 1 76 
обработка 



8 9 ХО 11 12 13 

23 Годишен извештај Корисници според видот на пен- Служба за Изработка 
за корисниците на зиите, основот и износот на пен- спроведување сумари за 
пензии на кои им зијата, годините на староста и го- на инвалид- СФРЈ 
престанало правото дините на користењето на пензи- скотови пензис-
ка пензија Јата кото осигуру-

вање 

Собирање и 
обработка 

х х 28.02 228 

24 Полугодишен изве- Состојба и движење на инвалиди- „ Изработка Собирање и х х 30.08 2 227 
штаЈ * за професио- те на трудот, траење на професи- на сумари обработка 28.02 
налната рехабили- оналната рехабилитација 
тација и заложува-
ње на инвалидите 
на трудот 

25' Годишен извештај Инвалиди на трудот според причи- „ Изработка Собирање и х х 30.03 2 227 
за инвалидите на ната за инвалидноста, степенот сумари за обработка 
трудот на кои им е на стручното образование и добни- СФРЈ 
признаено правото те групи 
на професионална 
рехабилитациЈ а 

26 Годишен извештај Инвалиди на трудот според сте-
га инвалидите на ленот на стручното образование, 
трудот што чекаат годините на староста и полот, ка-
запослување ко и условите на работата и ра-

ботното време 

Изработка 
сумари за 
СФРЈ 

Собирање и 
обработка 

X X 30.03 76 

27 Полугодишен изве- Состојба и решавање на бара- „ Изработка Собирање и х х 3 0 07 3 76 
штај за решавање њата, 6poi на решените барања и сумари за обработка 28.02 
за правото на траење на постапката на реше- СФРЈ 
осигурениците на ните први барања 
инвалиднина и пен-
зија 



СТАТИСТИКА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА Q 
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__ Со пода- m & Обврски на статистичката точите ке а Трошоците (во илт, i 
служба располага g а дин.) ги поднесу ва: # ^ 
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' ! ^ г Г н Г а ц Т / Г во р е т к а т а л . Ј | ? Г | g „ | 5 « 

£ l l t | l i l Ј § _ _ Ј _ _ Ј 
1 2 3 4 5 б 7 89 10 11' 12 13 

Истражувања од инте-
рес за целата зелија 

1 Годишен извештач 1 Состојба и движење на корпе- Центри за соци- Обработка на Печатење О х х 30.04 31 134 62 
за корисниците и ниците на социјална заштита тална работа, сумари обрасци, соби- 1972. 
формите на сопта ч- според категориите на корис односно служба рање подготов- О 
па заштита (СЗ-1Ј ш т и т е и тоа: за социјална ка на обработ-

/Г-ца лишени од нормален се- заштита при со- ката, обработка ^ 
моси живот: боанирто на £« 
деца попречени во псих и физ општината § 
развиток, ЗЈ 
возрасни социјално загрозени ^ 
лица: 
возрасни инвалидни лица: О 
граѓгноки жртви на војната; ^ 
членови на семејствата на ка - ПС 
дровци и на лица со социјал- ^ 
но однесување f j 

6» 
2 Форми на социјална заштита 2 

спроведени во текот на годи-
ната по категории на ко-
рисници и тоа 
старателство: посвојуваше, ог-
раничување на родителското 
право"; спроведени мерки спре-
ма малолетниците; $ 
а) засилен надзор* од страна g 
на родителите, во друго семеј- 'СЈ 
ство. од органот на старател- о 
ството; б) упатување: во дис- F 
циплински центар, во општа ел 
воспитна установа, во специјал-
на воспитна установа, во уста- ig 
нова за дефектни малолетни- w 
ци; материјална памош за g 

си 
* — О (образец) 

— Р (резултати на обработката) 
— • (податоци) m 
— рокови за СФРЈ 2 

3 



1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 J _ _ _ а 
—.— н 

школување; помош при зало- © 
силувањето; сместување: во со- * 
ци јални и други установи, во е* 
други семејства; утатување: ца ** 
школување, на рехабилитаци- ЗјЈ 
ја, на летување и за крепува- g 
ње, на користење здравствена § 
заштита; парични помошти: § 
постојани и еднократни; по- ѕ 
мошти во натура, обезбедува- ** 
ње нега во станот; други етру-
чии услуги на социјалната за- ® 
штита 

? Категории корисници на соци-
јалната заштита според полот 
и годините на возраст; 

4 Категоризација на децата спо- Q 
ред годините на возраст. 

К 
w 
М 

2 Годити^ изЕ^штај Вид установи; самостојни или во Сите видови Обработка на Печатење О х х 30 04 25 13 22 1 ВЗ 
на yui , . ..пе за состав, деца одбиени поради по- установи за сумари обрасци, соби- 1972. ^ 
срастување на денг полнетиот капацитет на устано- сместување на рање, подготов- |ѕЈ 
лишени од ротпт^д Јата : штитеници под старател- деца лишени од ка на обработи 2 
ски грижи (СЗ-20) ството; штитеници сместени по родителска ката, обработка 

одлука од судот; штитеници спо- грижа ВЗ 
ред годините на возраст и полот; ^ 
штитеници според родителите; П 
штитеници според плаќањето на в 
претстојот во установата; штите- 2 
ници според школувањето; персо-
нал па установите според струк-
и I е, површина на просториите 
на установите 

3 Годтптт̂ т-Ј изв̂ нттај Вид установа; самостојни или во Сите видови Обработка на Печатење О х х 30.04 8 16 9 
на -/е ј гн;гл;7С за е став; деца одбиени поради по- установи за сумари обрасци, соби- 1972. W 
т л г " "\ач,е на го- полнетиот капацитет на устано- здружување на рање, подготов- о 
тон- • ггн1 - диди и пата; штитеници под старател- потешки инва- ка на обработ-
доца (л -̂ЈО; гтвото. деца на социјални осиг^- лидни деца ката, обработка о 

реншц!, штитеници што одат на I 
у4ii.Hпита; штитеници што струч-
но с«=* оспособуваат, штитеници О 
според родителите; штитеници 
според плаќањето на престојот во § 
устичовата; персонал на устано- м 

Бата според струките, површина ^ 
на просториите ка установите Ѕ 



4 Годишен извештај Вид установа; самостојни или во Сите видови 
на установите за 
професионална ре-
хабилитација 
(СЗ-40) 

состав, одбиени бараба а) за про-
фесионална ргхсбилитациЈа, б) 
за заложување; инвалиди со це-
лосно сместување, запослени ин-
валиди и рехабпллтанти според 
видовите на инвалидитет и прав-
ниот основ; запослени инвалиди 
и рехаоп лита пти според причина-
та на користењето на установата 
и според лепше та; рокабилитанти 
според плаќањето на престојот во 
установата, оспособени рехабили-
танти во извели ат тшот период 
според полот и заложувањето; 
персонал на установите според 
стручноста и инвалидноста; пого-
ни по дејности 

установи за 
професионална 
рехабилитација 

Обработка на 
сумари 

Печатење 
обрасци, соби-
рање. подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

8 9 10 

х х 30.04 
1972. 

11 

12 

12 13 

18 12 

5 Годишен извештај Вид установа; самостојни или во Прифатилишта 
за присратилиштата 
за возрасни (СЗ-51) 

состав; лица што не се примени за возрасни 
поради пополнетиот капацитет на 
установата; штитеници според 
причината за приемот во устано-
вата; штитеници што се во ' из-
вештајниот период упатени од 
установата; персонал на устано-
вите според стручноста 

Обработка на 
сумари 

Печатење 
обрасци, соби-
рање. подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

х х 30 04 
1972. 

12 10 

6 Годишен извештај 
на установите за 
сместување и згри-
жуваше на возрасни 
лица (СЗ-52) 

Вид установа; самостојни или во 
состав; лица што не се примени 
поради исполнетиот капацитет на 
установата; штитеници според при-
чината за приемот во установа-
та; штитеници според плаќањето 
на претстојот во установата; пер-
установата; штитеници според при-
н о в а ; површина на просториите 
на установите 

Сите видови 
установи за 
сместување и 
згрижување на 
возрасни лица 

Обработка на 
сум ари 

Печатење 
обрасци, соби-
рање подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

х х 30 04 
1972. 

20 14 

Годишен извештај 
на центарот на со-
цијалната работа 
(СЗ-61) 

Година на оставањето на цента-
рот; општини што ги покрива 
центарот (за меѓуопштински цен-
три); служби што ги има цента-
рот; функција на органот на ста-
рателството и други функции што 
ги врши центарот; установи над 
кои центарот врши стручен над-
зор според видовите; персонал" на* 
установите според стручноста 

Општински и 
меѓуопштински 
центри за соци-
јална работа 

Обработка 
сумари 

Печатење 
обрасци, соби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката, 

х х 30.04 
1972. 

10 21 16 



8 Статистички изве- По општините: број на корисници Републички за - Обработка на 
шта ј за додаток на на додаток на деца и број на де - води за соци- сумари 
деца (ДД) ца за кои се прима додаток на јално осигуру-

деца по групи корисници, и тоа: вање 
запослени лица, уживатели на 
инвалиднини и пензии и други 

Печатење 
обрасци, соби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВОТО 
НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Истражувања од инте-
рес за целата земза 

1 Извешта ј за органи- Податоци за мрежата на здрав- Сите здравиве- Собирање, 
зационата структу-
ра, кадрите и опре-
меноста на здрав-
ствените установи 

ствените установи, за кадрите и ни установи средување и 
капацитетот по организациони обработка на 
единици. Податоци за опремено- сумари за 
ста на здравствените установи С Ф Р Ј 

Сите здравстве-
ни центри: со-
бирање, среду-
вање, обработка 
и доставување 
извештаи 

2 Извешта ј за работа- Податоци за медицинските кадри Сите здравства- Обработка на Сите здравства-
та на здравствените според профилите на заштедените ни установи сумари за 
установи во соодветната служба, броз на посебно за се- СФРЈ 

организациони единици, посети КОЈ а служба 
к а ј лекари и други медицински 
работници и категорија на Здрав-
ственото осигурување на лицата 
што ја посетиле здравс!вената 
установа 

ни центри: со-
бирање, среду-
вање, обработка 
и доставување 
извештаи 

Сите здравстве-
ни центри: со-
бирање, среду-
вање, обработка 
и доставување 
извештаи 

амбулантно-поли- лица што се обрнале до здрав -
клиничките уста- ствените установи За давање 
нови, во службата на здравствена заштита 
медицината на тру-
дот и во диспанзер-
ските служби 

3 Извештај за заболу- Податоци за заболувањата и За Сите здравстве- Обработка на 
вањата и состојбите состојбите утврдени во службите ни установи сумари за 
утврдени во служ- за општа практика и во специЈа- СФРЈ 
бата за општа прак- листичките служби, во службата 
тика и во специјали- на медицината на трудот и во 
етичките служби на диспанзерските служби к а ј оние 

7 89 10 И 12 13 3 
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4 Евиденција на здра- Податоци за здравствените работ- Сите здравстве- Обработка на 
вствените работници ници според профилот, специјал- ни и други ра- сумари за 

СФРЈ 
ници според профилот, специ ј а л-
носта, годините на возраст, видот 
на установата каде што работат 
договорниот работен однос и вр-
шењето на приватна практика 

ни и други ра-
ботни организа-
ции што зало-
ж у в а а т здрав-
ствени работни-
ци како и секо] 
поединец што 
врши приватна 
практика 

7 8 9 10 

Сите здравстве- х х х 31.12 
ни центри1 со-
бирање, среду-
вање, обработка 
и доставување 
извештаи 

11 

35 

12 13 

130 656 

О н ТЈ оз 
а оз 
сл со 
00 

W 'U о 

5 Болесничко-ста-
тистичко ливче 

Податоци за лица што се лекува- Сите болнички Обработка на Сите здравстве-
ни во стационарни здравствени 
установи: пол, возраст, занимање 
категорија на здравственото оси-
гурување. v дијагноза и должина 
на лекувањето. За умрените — и 
дијагноза за причината за смотта 

установи и 
стационари 

сумари за 
СФРЈ 

ни центри, со-
бирање, среду-
вање. обработка 
и доставување 
извештаи 

XX 31.12 153 1112 1733 

6 Картон на повреден Податоци за повредите за лица Сите болнички Обработка на Сите здравстве- х х х 31.12 
што се лекувани во стационарни 
здравствени установи- пол, воз-
раст, занимања, категорија на 
здравствено осигурување, време 
на повредата, дијагноза и вид на 
повредата (при работата, вон ра-
ботата) 

установи и 
стационари 

сумари за 
СФРЈ 

ни центри: со-
бирање. обра-
ботка во репуб. 
завод за здрав, 
заштита и 
доставување 
извештаи 

88 289 447 

7 Пријава на породу- Податоци за родилката, породу-
вање вањето и новороденчето. Подато-

ци за заболувањата на родилка 
и новороденче и за состојбата при 
исписот. За умрена родилка и н )-
вороденче — податоци за причи-
ната на смртта 

Сите болнички Обработка на 
и вонболнички сумари за 
породилишта СФРЈ 

Сите здравстве-
ни центри: со-
бирање, среду-
вање. обработка 
во републички-
от завод за 
здрав, заштита 
и доставување 
извештаи 

х х 31.12 111 290 569 
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8 Пријава на Детална Податоци за поранешните бреме- Сите з д р а в и в е - Обработка на 
смрт ности и пометнувања, за видот ни установи во сумари за 

на сегашното пометнување, за кои се врши СФРЈ 
компликациите, исходот и бројот прекин на бре-
на живите деца меност 

Сите здравстве-
ни центри" со-
бирање, среду-
вање, обработка 
во републички-
от завод за 
здрав, заштита 
и доставување 
извештаи 

х XX 31.12 56 221 392 

9 Лист на рехабили- Податоци за лицата што биле на Сите здравстве- Обработка на 
тациЈа рсхабичитациЈа во здравствените ни установи за сумари за 

установи: пол, брачна состојба, рехабилитација СФРЈ 
работа што Ја вршат, шифра на 
стопанската дејност, категорија 
на здравственото осигурување, 
болести и состојби поради кои се 
врши рехабилитацитата, траење 
и исход на рехабилитацијата 

Сите здравстве-
ни центри' со-
бирање, среду-
вање. обработка 
во републички-
от завод за 
здрав, заштита 
и доставување 
извештаи 

х х 31.12 55 116 303 

10 Извештај за привре-
мената неспособност 
за спреченост за ра-
бота 

Подароци за активни осигурени-
ци привремено неспособни за ра-
бота поради болест или повреда: 
пол, гранка на стопанската деј-
ност, дијагноза, причина на при-
времената неспособност — спрече-
ност за работа и должина на 
траењето на неспособноста — 
спреченоста за работа 

Сите здравстве- Обработка на 
ни установи 
што отвораат 
боледување на 
активни осигу-
реници привре-
мено неспособни 
за работа 

сумари 
СФРЈ 

Сите здравстве-
ни центри, со-
бирање. среду-
вање. обработ-
ка во репуб за-
вод за здрав, 
заштита и до-
ставување 
извештаи 

х х 31.12 153 1056 2496 

11 Извештај за извр- Податоци за бројот на вакцини- Сите здравстве- Обработка на 
шените имунизации раните лица и за видот на извр- ни установи сумари за 

шепите имунизации што спроведу- СФРЈ 
ваат имуни-
зација 

Сите здрав-
ствени цен-
три собирање, 
средување, 
обработка и 
доставување 
извештаи 

х ' х х 01.05 41 317 804 

12 Извештај за движе- Податоци за лицата Kaj кои е у- Сите здравстве- Обработка на 
њего на заразните тврдена запозна болест, вид на ни установи сумари за 
болести заразната болест, и за преземе- што ќе утврдат СФРЈ 

пите мерки заразна 
болест 

Сите здрав-
ствени центри: 
собирање сре-
дување, обра-
ботка и доста-
вување извеш-
таи 

х XX 01 МЕС 114 
10 МЕС 
20. МЕС. 

586 1357 
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СУДСКА СТАТИСТИКА 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

Статистички органи 
1 Статистички лист за Кривично дело, време и место Првостепен суд Печатење обра- Печатење 

осудено полнолетно на извршувањето на кривичното од општа над- ботни табели, обрасци, соби-
лице ( С К - ц / — со- дело, главна казна или мерка, лежност: оп- обработка сума- рање, подготов-
бирање месечно — мерка на безбедност, условна о- штински, ри ка на обработка 
обработка годишна) суда, поранешна осуда, пол, воз- окружен обработката, 

раст, занимање 

х х Прет-
ходни 

31.05 
конеч-

ни 
20.07 
15.12 

396 

Статистички органи 
2 Статистички лист за Кривично дело, време и место на Првостепен суд Печатење обра- Печатење 

осудено малолетно извршувањето на кривичното де- од општа на£- ботни табели, обрасци, соби-
лице (СК-21 — со- ло, малолетнички затвор или во- лежност: оп- обработка на 
бирање месечно — елитна мерка, мерка на безбед- штински, сумари 
обработка годишна) ност, поранешна осуда, семејни окружен 

прилики, занимање на родителите 

рање, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

х х Прет-
ходни 

31.05 
конеч-

ни 
20.07 
15.12 

41 76 

3 Статистички лист за Вредност на спорот, вид на спо- Првостепен 
решен спор во сто- рот, решение на спорот, репуб- стопански 
лански суд (СПС-11. личка припадност на странките, суд: окружен, 
собирање месечно сектор и дејност на странките во виши 
обработка годишна) спорот 

Статистички органи 
Печатење обра- Печатење 
ботни табели, обрасци, соби-
обраг тка на 
сумари 

рање, подготов-
ка на обработ-

ката, обработка 

х х Конач- 39 
ни 

05.06 

406 

Статистички лист за 
обвинето полнолетно 
лице против кое е 
завршена кривична-
та постапка со за-
пирање или со одби-
вачка односно осло-
б о д у в а н а пресуда 
(Опт/1) — собирање 
месечно — обработ-
ка годишна 

Дело, закониски основ според кој Општински и 
постапката е запрена односно окружни судо-
според КОЈ обвинетиот е ослобо- ви од општа 
ден од обвинението или обвине- надлежност 
нието е одбиено, претходно ли-
шување од слобода (притвор) 

Сојузниот совет Републички 
за правосуд- секретаријат за 
ство. Обработка правосудство, 
на сумари Собирање, под-

готовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 

х х 01.07 44 — 
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5 Статистички лист за Сторител на делото помлад мало- Општински и Сојузниот совет Републички 
малолетно лице про- летник, постар малолетник, дело. окружни судо- за правосудс-
тив кое кривичната законски основ според КОЈ ПО- ви од општа 
постапка пред сове- стапка е запрена, применети надлежност 
тот за малолетници привремени мерки во текот на 
е запрена (Опт-1/Мл) постапката 
— собирање месечно 
— обработка годиш-
на 

тво. Обработка 
на сумари 

секретаријат 
за правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници 

х х 01.07 9 — 

6 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Општински и Сојузниот совет Републички 
штај за предметите шени предмети на истрагата, броз окружни судо- за правосудс- секретаријат 
на истрагата и за на лица против кои е определен ви од општа 
притворот (КС/истр.) притвор, траењето на притворот надлежност 

во преходната постапка и бројот 
на вложени жалби 

тво. Обработка 
на сумари 

за правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката. об-
работка на пра-
шалници 

х х 01 05 7 — 

Статистички изве-
штај за движењето 
на кривичните пред-
мети во првостепе-
ната постапка 
(KC-2/I) — годишно 

Статистички изве-
штај за движењето 
на коивичните пред-
мети на малолетни-
ци во подготвителна 
постапка и во пос-
тапка пред совет за 
малолетници и за 
притворот на мало-
летници (КС-2/1-Мл) 
— годишно 

Број на примени, решени и нере-
шени предмети, резултати од о-
кончувањето на првостепената 
постапка 

Број на примени решени и нере-
шени предмети, резултати од о-
кончувањето на постапката 

Општински и 
окружни судо-
ви од општа 
надлежност 

Општински и 
окружни судо-
ви од општа 
надлежност 

Сојузниот совет 
за правосудс-
тво. Обработка 
на сумари 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Обработка 
на сумари 

Републички 
секретаријат 
за правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката. об-
работка на пра-
в и л н и ц и 

Републички 
секретари-
јат за пра-
восудство. 
Собирање, 
подготовка 
на обработ-
ката и обработ-
ка на пра-
шалници 

х х х 01 05 — 

9 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Окружни судо- Сојузниот совет Републички 
штај за движењето шени предмети и 
на кривичните пред- окончувањето на 
мети во второстепе- жалбите 
на постапка 
(KC-2/II) — годиш-
но 

резултати од 
постапката по 

ви од општа 
надлежност и 
републички 
врховни судови 

за правосуд-
ство. Обработка 
на сумари 

Со податоците располага окружен суд. 

секретари-
јат за пра-
восудство. 
Собирање, 
подготовка 
на обработ-
ката и обра-
ботка на 
прашалници 

х х х 01.05 6 — 

хи) XX 01.05 
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10 Статистички изве- Броз на примени, решени и нере- Републички Сојузниот совет Републички 
шта] за движењето шени предмети и резултати од врховни судови за правосуд-
на кривичните пред- окончувањето на постапката 
мети во постапката 
од трет степен 
(KC-2/III) — годиш-
но 

и Врховниот 
суд на Југо-
славија 

ство. Собирање 
секретари-
јат за пра-

11 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Републички 
штај за движењето шени предмети и резултати од врховни судови за правосуд-
на кривичните пред- окончувањето на постапката по и Врховниот 
мети по барањата за вложените барања суд на Југо-
заштита на закони- славиЈа 
тоста и по барања-
та за вонредно убла-
жување казна 
(КС/зз) — годишно 

и обработка на восудство. 
сумари Собирање, 

подготовка 
на обработ-
ката и обра-
ботка на 
прашалници 

Сојузниот совет Републички 
секретари-

ство. Собирање јат за пра-
и обработка на восудство. 
сумари Собирање, 

подготовка 
на обработ-
ката и обра-
ботка на 
прашалници 

х х 01.05 1 — 

х х 01.05 — 2 — 

12 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Општински и 
штај за движењето шени предмети, резултати од о- окружни судо-
на процесните пред- кончувањето на првостепената ви од општа 
мети во првостепена постапка надлежност 
постапка (ГС-п/1) — 
годишно 

13 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Општински и 
штај за движењето шени предмети, одлуки по тужби, окружни судо- за правосуд-
на предметите по вложени приговори на издадени ви од општа 
тужбите за издавање платни налози надлежност на сумари 
платен налог во пр-
востепена постапка 
(ГС-пл/1) — годишно 

Сојузниот совет Републички 
за правосуд- секретари-
ство. Обработка јат за пра-
на сумарни восудство. 

Подготовка 
на обработ-
ката и обра-
ботка на 
прашалници 

Сојузниот совет Републички 

х XX 01.05 — 7 — 

секретари-
ство. Обработка јат за пра-

восудство. 
Собирање, 
подготовка 
на обработ-
ката и обра-
ботка на 
прашалници 

х х 01.05 — 5 — 

14 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Општински 
штај за движењето шени предмети, 6poj на издадени судови 
на земјишнокниж- зк. извадоци, преписи и службе-
ните предмети во ни потврди 
првостепена постап-
ка (ГС-зк/1) — го- . 
дишно 

Сојузниот совет Републички 
за правосуд- секретаријат за 
ство. Обработка правосудство, 
на сумари Собирање, под-

готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х х 01.05 — 4 — 
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15 Статистички изве- Б р о ј на примени, решени и нере- Општински 
шта] за движењето шенц предмети, дозволени извр- судови 
на предметите на шувања, спроведени извршувања 
извршување и обез-
бедување во прво-
степена постапка 
(ГС-и/1) — годишно 

Сојузниот совет Републички 
за праврсуд- секретарпјат за 
ство. Обработка правосудство 
на сумари Собирање, под-

готовка на об-
работката. обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х х 01 05 7 — 

16 Статистички изве- Бро ј на примени, решени и нере- Општински 
шта ј за движењето шени поставински и други вон- судови 
на вонпроцесните процесни предмети Прилив на 
поедмети во прво- одделни видови посложени вон-
степена постапка процесни предмети 
(ГС-в/1) — годишно 

Сојузниот совет Републички 
за правосуд- секретаријат за 
ство. Обработка правосудство, 
на сумари Собирање под-

готовка на об-
работката обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х х 01.05 6 — 

17 Статистички изве- Б р о ј на примени, решени и нере- Окружни су- Сојузниот совет Републички 
иттај за движењето шени предмети резултати од -тови од општа за гразосуд- секретаријат за 
на процесните, из- окончувањето на второстепена!а надлежност ство. Обработка правосудство, 
вршните и вонпро- постапка и републички на сумари Собирање, под-
о е н и т е предмети во врховни судови готовка на об-
вт^ростепена по- работката "ра-
станка ЃГС-Ш1ВД1) ботка на пра-
— годишно шалници 

хи) х х 01 05 5 — 

18 Статистички изве- Бро ј на примени решени и нере- Републички Сојузниот совет Републички 
штаЈ за движењето шени предмети, резултати од о- врховни судо- за правосуд- секретаријат за 
на граѓанските пред кончувањето на постапката од ви и Врховниот ство. Собирање ппавосудство 
мети по вложените трет степен - суд на Југо- и соработка на Собирање, n ^ i -
ревизгш (ГС-рев) — славија сумари тетовка на оо-
годишно р а б о т а т а , о^ -« -

ботка на пра-
ш а л н и к ! 

х х 01.05 2 -

19 Статистички изве- Бро ј на примени, решени и нере- Републички 
шта ј за движењето шени предмети и ^езулт-)ти од врховни" судов*-
на граѓанските пред- КОНЧУВРЊСТО на постапката по и Врховниот 
мети по барањата вложените барања. суд на Југо-
на заштита на зако- славија 
нитоста (ГС/за) — 
годишно 

Сојузниот совет Републички 
за правосуд- секретаријат за 
ство. Собирање правосудство 
и обработка на Собирање, ппа-
су мари готовка на об-

работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

х х 01 05 2 — 
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20 Статистички изве-
штај за движењето 
на предметите по 
барањата за заштита 
на законитоста про-
тив одлуките на Вр-
ховниот стопански 
суд (ПС/зз) — годи-
шно 

Б Р О Ј на примени, решени и нере- Врховниот 
шени предмети, резултати од о- суд на Југо-
кончувањето на постапката по славеа 
вложените барања 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство Собирање, 
подготовка на 
обработката 
и обработка 
на сумари 

- х 01.05 — 

21 Статистички изве- Број на поведени граѓански спо- Општински и Сојузниот совет Републички 
шта! за поведените рони по одделни области на тра- окружни судови за правосуд- секретаријат за 
граѓански спорови ѓанско-правните односи и вред- од општа над- ство. Обработка правосудство. 
(ГС-п/вр) — годишно мост на предметите на спорот лежност . на сумари Собирање, под-

готовка на об-
работка, обра-
ботка на пра-
ша лници 

х х 01.05 11 

22 Статистички изве-
штај за движењето 
на предметите по 
предлозите за при-
силно порамнување 
и стечај на имател 
на дуќан (ГС-пс/1) 
— годишно 

Број на примени, решени и нере- Општински 
шени предмети на присилно по- судови 
рамнување и отечат, резултати од 
окончувањето на постапката 

Сојузниот совет Републички 
за правосуд- секретаријат за'' 
ство Обработка правосудство, 
на сумира Собирање, под-

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

х х 01.05 3 — 

23 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Републички Сојузниот совет Републички 
штај на движењето шени предмети, резултати од о- врховни судови за правосуд-
на предметите по кончувањето на 
тужби во управни тужбата 
спорови (УС/1) — го-
дишно 

постапката по и Врховниот 
суд на Југо-
славија 

секретаријат за 
ство. Собирање правосудство, 
и обработка на Собирање, под-
сумари готовка на об-

работка, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х 01 05 3 — 

24 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Врховниот 
штаЈ за двиџсњето шени предмети, подносител на суд на Југо-
на предметите по жалбата и резултати од окончу- славија 
жалби во управни вањето на постапката по жалбата 
спорови (УС'1) — го-
годишно 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање, 
подготовка 
ка обработката 
и обработка на 
сумари 

-X 01.05 
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25 Статистички изве- Број на правосилно окончани у- Републички вр- Сојузниот совет Републички 
штај за правосилно правни спорови според материја- ховни судови и за правосуд- секретаријат за 
довршените управ- та 
ни спорови (УС-вр) 
— годишно 

Врховниот суд ство. Собирање правосудство, 
на Југославија и обработка на Собирање, под-

сумари готовка на об-
работката. обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х 01.05 — 4 — 

26 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Врховниот суд 
шта ј за предметите шени предмети, резулати од о- на Југославија 
по барања да се ис- кончувањето на постапката по 
пита одлука донесе- вложените бараба 
на во управен спор 
(УС/исп) — годишно 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и обработка на 
сум ари 

- х 01.05 — — — 

27 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Врховниот суд 
штај за движењето шени предмети, резултати од о- на Југославија 
на предметите по кончувањето на постапката по 
поднесените барања вложените барања 
за заштита на зако-
нитоста против од-
луки донесени во 
управни спорови 
(УС/зз) — годишно 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и обработка на 
сумари 

- х 01.05 — — — 

28 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Републички вр- Сојузниот совет Републички 
штај за предметите шени предмети, резултати од о- ховни судеви и за правосуд-

х х 01.05 — 1 — 

по барањата за заш- кончувањето на постапката по Врховниот суд 
тита против конеч- вложените барања на Југославија 
ни поединечни акти 
кога не е предвиде-
на друга судска за-
штита (3/па) — го-
дишно 

секретаријат за 
ство. Собирање правосудство, 
и обработка на Собирање, под-
сумари готовка на об-

работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 



29 Статистички изве- Есо] на примени, решени и нере- Окружни судо- Сојузниот совет Републички 
штај Ја движење го тј јони предмети, резултати од о-
на предметите по кончзчзањето на постапката по 
предлозите за заит- ПОДПЃ гените предлози, мерки што 
титата подади неза-
конито де [стипе 
(ЗНРЛ) — годишно 

ви од општа 
надлежност 

ги причинил судот заради И З Е Р -
j'lyii^b^' па решение со кое е за-
с е н е т о натамошно вршење на 
дејствието 

за правосуд- секретаријар за 
ство Обработка правосудство. 
на сумари Собирање, под-

готовка па об-
работката обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

7 8 9 10 

хм) х х 01.05 

11 12 13 

3 — 

30 Статистички изве-
штај за движењето 
па предметите по 
; к а лон проти в р е -
шениja донесени по 
предлозите за заш-
тита попа ди 
нито деЈС1ЕИ'? 
(ЗКР И) — годишно 

Enni на примени тешени и нер^- Републички 
:дсчд таги од прховни 
кончусчг-ето на постапката по судови 
РЛОЖ-ШДТе Жалби 

Сојузниот совет Републички 
за правосуд-
ство Обработка 
на сум ар и 

секретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката. обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х 01.05 3 — 

31 Статистички изве-
шта ј за движењето 
па предметите пе 
барањата за судска 
заштита против вто-
ростепените реше-
нија на советите за 
прекршоци (П/сз) — 
годишно 

E^ci нз примени тешени и нере- Републички 
и~нп п;х резултати од о- врховни 
д зичугнњето нд постапката по судови 
поднесените барања 

Сојузниот совет Републички 
за п р а з ^ у д - секретаршат за 
ство Обработка правосудство. 
на сумари Собирање под-

готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х 01.05 3 — 

32 Статистички изве-
штај за ороjnaiа со-
стојба на судии СУ-
ДИИ-поротници и 
друг персонал за-
послен во судовите 
од општа над неж-
ност (О/рс) — годи-
шно 31.12 

Г>г д̂ на ^удот с е у ш т е па судот, 
сре] па СЧДГ у Д1;г I -"г р О Т И11Ц11, 
стручни соработници админи-
стративен и помошен персонал 
— податоци за кадриве според 
полот 

Сите судови 
од општа 
надлежност 

Сојузниот совет Републички 
за правосуд- секретаријат за 
ство. Собирање правосудство, 
и обработка на Собирање, под-
сумари готовка на об-

работката, обра-
ботка на пра-
ш а л ници 

х х 01.05 8 — 

и) Со податоците р? спо тага окружен суд од општа надлежност. 
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33 Статистички изве- Број на примени, решени и не- Окружни и ви- Сојузниот совет Републички 
шта] за движењето решени предмети, резултати од ши стопански 
на предметите по окончувањето на првостепената судови 
стопански спорови постапка 
во првостепена пос-
тапка (ПС-п/1) — 
годишно 

за правосуд- секретаријат за 
ство Обработка правосудство, 
на сумари Собирање, под-

готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х") х х 01.05 4 — 

34 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Окружни сто-
штај за движењето шени предм?тп. одлуки по гужби. лански судови 
на предметите по вложени приговоои против изда-
тужби за издавање дени платни налози 
платеа налог во 
правостепена пос-
тапка (ПС-пл/1) — 
годишно 

Сојузниот совет Републички 
за правосуд- секретаријат за 
ство. Обработка правосудство, 
на сумари Собирање, под-

готовка на об-
работката. обра-
ботка на пра-
шал ници 

х") XX 01.05 — 3 — 

35 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Окружни и ви- Сојузниот совет Републички 
шта] за движењето шени предмети за извршување и ши стопански 
на предметите за на вонпроцесни предмети, одлуки судови 
извошување и на донесени по барања за извршу-
вонпроцесните пред- вање 
мети во првостепена 
постапка (ГЕС-ивТ) 
— годишно 

за правосуд- секретаријат за 
ство. Обработка правосудство, 
на сумари Собирање, под-

готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

x,e) XX 01.05 — 4 — 

36 Статистички изве- Број на примени, тешени и нере- Окружни сто-
штај за движење"« чт^нгг предмети з:. прилично по- лански судови 
на предметите пс рамнување и стечај, подносител 
предлозите предате- на предно! от резултати од окон-
тите за присилно чувањето на постапката 
порамнување И сте-
ч п СПС-пс/1) — го-
дишно 

Сојузниот совет Републички 
за правосуд- секретаријат за 
ство. Обработка правосудство, 
на сумари Собирање, под-

готовка на об-
работката обра-
ботка на пра-
шалници 

х1*) XX 01.05 — 4 — 

37 Статистички изве^ 
шта^ за движењето 1гтетг4 предњег 
на процесните пред- конт-пт-.п м н 
мети, на предметите 
на присилни порам-
нувања и стечаи, 
извршувања и на 
вонпроцесните пред-
мети во второстепе-
ната постапка 
(ГТС-пив/Н) — годи-
шно 

Број на примени, решени и нере- Виши стопански Сојузниот совет Републички 
резултати од о- судови и Врхов- за правосуд- секретаријат за 
постапката по ниот стопански ство. Собирање правосудство, 

вложени жалби суд и обработка на Собирање, под-
сумари готовка на об-

работката обра-
ботка на пра-
шалници 

х х 01.05 — 2 — 
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38 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Виши стопански Сојузниот совет Републички 
штаЈ за движењето шени предхмети, подносител на судови за правосуд- секретаријат за 
на предметите по тужба, резултати од окончување- ство Обработка правосудство, 
управно-сметковни то на првостепената постапка на сумари Собирање, под-
спорови во првосте- готовка на об-
иена постапка работката обра-
(ПС-урс/1) — годиш- ботка на пра-
но шалници 

х х 01.05 —> 1 — 

39 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Врховниот 
штаЈ за движењето шени предмети резултати од о- стопански суд 
на предметите по кончуп-п^то на постапката по 
управно-сметковни вложени жалби 
спорови во второсте-
пена постапка 
(ПС-урс/П) — годи-
шно 

Сојузниот совет ' 
за правосуд-
ство. Собирање 
и обработка на 
сумари 

- х 01.05 — — — 

Ш Статистички изве- Број на примени региони и нере- Врховниот 
штаЈ за движењето шени предмети, одлуки по вло- стопански суд 
на предметите по жени барања 
барања за заштита 
на законитоста про-
тив одлуки на сто-
пански судови до-
несени во стопански 
и управно-сметкоени 
спорови (ПС-п/зз) — 
годишно 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и обработка на 
сумари 

- х 01.05 — — — 

11 Статистички лист за Стопански престап, осудено прав- Окружни и ви- Сојузниот совет Републички х х 01.07 13 — 
стопанските преста- но лице, осудено одговорно лице ши стопански 
пи (ПС-1) — соби- според функцијата, изречена каз- судови 
рање месечно — об- на, изречена заштитна мерка, у-
работка годишна словни осуди, поранешни осуди 

за стопански престап (поврат) 

за правосуд- секретаријат за 
ство. Обработка правосудство, 
на сумари Собирање, под-

готовка на об-
работката. обра-
ботка на пра-
ша лници 



7 8 101 10 
11 

12 13 

42 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Окружни и ви- Сојузниот совет Републички 
шта ј за движењето шени предмети, резултати од о- ши стопански за правосуд- секретаријат за 
на предметите на кончувањето на првостепената судови ство. Обработка правосудство, 
стопански престапи постапка ^ на сумари Собирање, под-
во првостепената по- готовка на от-
стапка (ПС-пк/1) — работката, обра-
годишно ботка на пра-

вдалници 

хн) XX 01.05 — 3 — 

43 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Виши стопански Сојузниот совет Републички 
шта] за движењето шени предмети, подносител на судови и Врхов- за правосуд- секретаријат за 
на предметите на жалба, резултати од окончување- ниот стопански ство. Собирање правосудство. 
стопански престапи то на постапката по вложени суд 
во второстепената жалби 
постапка (ПС-пк II) 
— годишно 

и обработка на Собирање, под-
сумари тетовка на об-

работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

X х 01.05 2 — 

44 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Врховниот 
штај за движењето шени предмети, одлуки по вло- стопански суд 
на предметите по жени барања 
барање за заштита 
на законитоста про-
тив одлуки на сто-
пански судови доне-
сени по стопански 
престоли (ПС-пк/зз) 
— годишно 

Сојузниот совет 
за правосуд-
ство. Собирање 
и обработка на 
сумари 

- х 01.05 — —- — 

45 Статистички изве- Вид иа судот, седиште на судот, Сите стопан-
шта] за бројната со- број на судии, судии-поротници, ски судови 
столба на судии, су- стручни соработници, админи-
дии-поротници и стратирен персонал — податоци за 
друг персонал зало- кадрите според полот 
елен во стопанските 
судови (О/пс) — го-
дишно 

Сојузниот совет Републички 
за правосуд- секретаријат за 
ство. Собирање правосудство, 
и обработка Собирање, под-
на сумари тетовка на об-

работката, обра-
ботка на пра-
шал ници 

х*) XX 01.05 3 — 

46 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Општински су- Сојузниот совет Републички 
шта] за предметите шени предмети, 
па прекрошоци во скончувањето на 
првостепената лос- постапка 
тапка (Г1/1) — годи-
шно 

Резултати од дип за пре- за правосуд- секретаријат за 
првостепената кршоци и други ство. Собирање правосудство. 

органи овласте- и обработка на Собирање, под-
ни за водење сумари гђтовка на об-
прекршочна работката, обра-
постапка ботка на пра-

шалник! 

х х 01.05 

86) Со податоците располага окружен стопански суд. 



47 Статистички изве- Број на примени, решени и нере- Републички со- СОЈУЗНИОТ совет Републички 
штај за предметите шени предмети, резултати од о- вети за пре-
во ватростепена 
постапка (П/Н) — 
годишно 

кончувањето на 
жалби 

постапката по кршоци 
за правосуд- секретаријат за 
ство. Собирање правосудство, 
и обработка на Собирање, под-
сумари готовка на об-

работката, обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

7 8 9 10 

х х 01.05 

11 12 13 

2 — 

48 Статистички изве- Вид прекршоци, број на казнети Општински су-
штаЈ за видовите 
прекршоци, казнети 
лица и изречени ка-
зни и заштитни мер-
ки по правосилно 
донесени решенија 
во прекршочна пос-
тапка (П/бр) — го-
дишно 

лица .изречени кчзни и примене-
ти заштитни мерки 

дин за пре-
кршоци и други 
органи овла-
стени за во-
дење пре-
кршочна по-
стапка 

Сојузниот совет Републички 
за правосуд- секретаријат за 
ство Собирање правосудство, 
и обработка на Собирање, под-
сумари готовка на об-

работката обра-
ботка на пра-
ш а л н и к 

х х 01.07 — 15 — 

49 Статистички изве- Број на судии за прекршоци и Судии за пре- Сојузниот совет Републички 
хитај за избраните судии-иоротници кршоци и сове- за правосудство секретаријат за 
судии, за прекршоци ти за пре- Собирање и правосудство, 
и судиите-порот- кршоци обработка на Собирање, под-
ишли (П/ос) — го- сумари готовка на об-
дишно работката обра-

ботка на пра-
шалници 

х х 01.05 3 -

iO Статистички Број на полнолетни лица на из- Казнено-по- Сојузниот совет Републички 
извештај за полно- држување казна, според полот, правни домови за правосудство секретаријат за 
летните лица во ка- вид на КПУ, примени, отпуштени и затвори 
знено-поправни ус- состојба на почетокот и на кра-
танови (ИК-1) — го- JOT на извештајниот период 
дишко 

Обработка на 
сумари 

правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката. обоа-
Сотка на пра-
шалници 

х х 01.06 5 — 

51 Статистички изве- Број на малолетни лица на издо- Казнено-по- Сојузниот совет Републички 
шта ј за малолетните жување казна и воспитна мерка правни домови за правосудство, секретаријат за 
лица во казнено-по- во КПД и ВПД според полот, при- и воспитно по- Обработка на правосудство, 
правни и воспитно- мени, отпуштени, состојба на по- правни домови сумари Собирање, под-
-поправни домови четкот и на крајот на извештај- готовка на об-
(ИК-2) — годишно ниот период работката, обра-

ботка на пра-
шалници 

х х 01.06 3 — 



7 8 13 10 11 12 13 

52 Статистички изве- Број на лица, години на возраст, Казнено-по-
штај за полнолетни- вид и височина на изречената правни домови 
те лица примени на казна, вид на КПУ и затвори 
издржување казна 
(ИК-3) — годишно 

53 Статистички изве- Број на лица, години на возраст, 
штаЈ за малолетните 
лица примени, на из-
држување казна и 
воспитна мерка на 
упатување во воспит-
но-поправен дом 
(ИК-4) — годишно 

вид и височина 
санкција 

на изречената 

/ 
Казнено-по-
правни домови 
и воспитно-по-
правни домови 

Сојузниот совет Републички 
за правосудство секретаријат за 
Обработка на 
сумари 

правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

Сојузниот совет Републички 
за правосудство, секретаријат за 
Обработка на правосудство, 
сумари Собирање, под-

готовка на об-
работката обра-
ботка на пра-
шалници 

х х 01.06 5 — 

х х 01.06 2 — 

54 Статистички изве-
штад за полнолет-
ните лица отпуште-
ни од издржување 
казна (ИК-5) — го-
дишно 

Број на лица, вид 
издржената казна 

и време на Казнено-по-
правни домови 
и затвори 

Сојузниот совет Републички 
за правосудство, секретаријат за 
Обработка на 
сумари 

правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката. обра-
ботка на пра-
шалници 

х х 01.06 5 — 

55 Статистички изве-
штај за малолетни-
те лица отпуштени 
од издржување каз-
на и воспитна мерка 
упатување во вос-
питно-поправен дом 
(ИК-6) — годишно 

Број на лица, вид и време на из-
држаната казна-мерка 

Казнено-по-
правни домови,-
затвори и вос-
питно-поправ-
ни домови 

Сојузниот совет Републички 
за правосудство, секретаријат за 
Обработка на 
сумари 

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

х х 01.06 3 — 

56 Статистички изве- Број на лица. должина на услов- Казнено-по-
штаЈ за условниот 
отпуст од издржува-
ње казна врз основа 
на решение од ко-
мисија (ИК-7) — го-
дишно 

ниот отпуст, вид 
изречената казна 

и височина на 
СојузЈгиот совет Републички 

правни домови 
и затвори 

за правосудство. 
Обработка на 
сумари 

секретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници 

х х 01.06 7 — 

£ 
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57 Статистички изве- Врел на лица, должни на услов-
и т е за условниот 
отпуст од издржува-
ње казна врз основа 
на решение од уп-
равник на казнено-
-поправиа установа 
(ИК-8) — годишно 

ниот отпуст, 
казна 

вид на изречената 
Казнено-по- Сојузниот совет Републички 
правни домови за правосудство, секретаријат за 
и затвори Обработка на правосудство. 

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

х х 01.06 3 — 

58 Статистички изве- Број на лица, години на возраст, КазнеДо-по- Сојузниот совет Републички 
шта] за бројната со- занимате, СР во која се осудени, правителни до- за правосудство секретаријат за 
стоЈба на осудените вид на кривично дело мови Обработка на - правосудство, 
лица во казнено-по- сумари Собирање, под-
правителните домо- готовка на об-
ви (ИК-9) — годи- работката обра-
т н о 31.12 ботка на пра-

ш а л н и к 

х х 01.06 8 — 

59 Статистички изве- Број на лица, години на возраст, Воспитно-по-
штај за бројната со- занимање, семејни прилики, СР правни домови 
стојба на лицата на во која е изречена санкцијата, 
издржување воспит- вид на кривично дело 
на мерка упатување 
во воспитно-поправ-
ни домови (ИК-10) 
— годишно 31.12 

Сојузниот совет Републички 
за правосудство секретаријат за 
Обработка на 
сумари 

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

х х 01.06 4 — 

60 Статистички изве- Број на лица, школска подготов- Казнено-по- Сојузниот совет Републички 
шта ј за лицата на ка и вид на воспитно-образовната правни домови за правосудство, секретаријат за 
издржување казна работа и затвори Обработка на правосудство, 
во казнено-поправи- сумари Собирање, под-
телни установи, оп- готовка на оп-
фатени со воспитно- работката. обра-
-образовна дејност ботка на пра-
(ИК-11) — годишно шалници 

X X 0 1 . 0 6 6 — 



6 

61 Статистички изве-
штај за лицата на 
издржување воспит-
на мерка упатување 
во воспитно-попра-
вен дом, опфатени со 
воспитно-образовна 
дејност (ИК-12) — 
годишно 

Број на лица, школска подготви- Воспитно-по-
ка и вид на воспитно-образовната правни до-
работа МОБИ 

Сојузниот совет Републички 
за правосудство, секретаријат за 
Обработка на правосудство. 
сумари Собирање, под-

готовка на об-
работката обра-
ботка на пра-
шалници 

7 89 10 

х х 01.06 

11 

2 

12 13 

2 — 

Д о> н со 
н о И 

62 Статистички изве- Вид на културно-забавната и Казнено-по-
inraj за лицата на фиск> ЛЈ урната работа и број на 
издржување казна лица опфатени со таа работа 
лишување од слобо-
да и воспитна мерка 
упатување во вос-
питно-поправен дом, 
опфатени со култур-
но-забавна и фис-
културна дејност 
(ИК-13) — годишно 

Сојузниот совет Републички х х 01.06 4 — 
правни домови за правосудство 
затвори и вое- Обработка на 
питно-поправ- сумари 
ни домови 

секретаријат за 
правосудство 
Собирање, под-
готовка на об-
работката. обра-
ботка на пра-
шалници 

63 Статистички изве- Вид на погодностите и број на Казнено-по- Сојузниот совет Републички 
штај за лицата што лица што ги користеле тие по-
користеле погоднос-
ти во казнено-по-
правни установи и 
воспитно-поправни 
домови (ИК-14) — 
годишно 

го дно сти 
правни домови, за правосудство, секретаријат за 
затвори Обработка на правосудство 
и воспитно-по- сумари 
правни домови 

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

х х 01 06 



64 Статистички изве- Врел на казнети лица и видови Казнено-по- Сојузниот совет Републички 
шта] за лица спре-
ма кои се примене-
ти дисциплински 
казни во казнено-
-поправни установи 
и во воепитно-поп-
равни домови 
(ИК-15) — годишно 

на изречените дисциплински каз- правни домови, за правосудство, 
ни затвори и вое- Обработка на 

питно-поправ- сумари 
ни домови 

секретаријат за 
правосудство. 
Собирање, под-
готовка на об-
работката обра-
ботка на пра-
шалници 

7 8 9 10 

х х 01.06 

11 12 13 

35 Статистички изве- Вредност на бруто производот, Казнено-по-
штаЈ за производна-
та дејност на сто-
панските единици 
во казнено-поправ-
ни установи и вос-
питно-поправни до-
мови (ИК-16) — го-
дишно 

износ на чистиот доход, износ на 
доходот, распореден во фондови 
број на лица што не учествувале 
во производна работа 

Сојузниот совет Републички х х 01 06 3 — 
правни домови, 
затвори и вос-
питно-поправ-
ни домови 

за правосудство 
Обработка на 
сумари 

секретаријат за 
правосудство 
Собирање под-
готовка нп об-
работката обра-
ботка на пра-
шалници 

56 Статистички! изве-
штај за персоналот 
запослен во казне-
но-поправни устано-
ви и воспитно-поп-
равни домови 
(ИК-ос) — годишно 
31.12 

Број на запослени во КПУ и ВПД 
по функција и специјалност 

Казнено-по-
правни домови, 
затвори и вос-
питно-поправ-
ни домови 

Сојузниот совет Републички 
за правосудство ?екретари]ат за 

х х 01 06 3 — 

Обработка на 
сумари 

правосудство 
Собирање под-
готовка на об-
работката обра-
ботка на пра-
шалници 

СТАТИСТИЧКИ СТАНДАРДИ, И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Истражувања од инте-
рес за целата земја 

Статистички органи 
1 Подготвителни ра- Принципи и критериуми на кла - — Сите фази Соработка при - - - 1972 998 14 1 

боти врз изработка сификациЈата со нацрт-класифи- изработка на 
на стандардна кла- кациЈа на виши нивоа на групи- класификаци-
сификациЈа на про- рање на производите јата 
изводите 



2 Подтовителни ра-
боти врз изработка 
на стандардна со-
циопрофесионална 
класификација 

Принципи и критериуми на кла-
сификацијата. Први нацрти на 
класификацијата 

Статистички органи 
Сите фази на Соработка за 
истражувањето изработка на 

класификаци-
јата 

7 8 9 10 11 12 

- - 1971 538 
год. 

13 

— 1 

Статистички органи 
3 Извештај за проме- Назив на организационата еди- Работни и други Спроведување Печатење об-

ните во картотека- ница, назив на погонот, населоа. организации и 
та на организацио- улица и број, општина, предмет стопански 
ните единици (КОЈ- на работењето, телеграма, ф а х судови 
12) — тримесечно телефон, сметка ка ј СОК, година 

на основањето, сектор на сопстве-
ност, начин на финансирање, 
дејност и територија 

на промени, 
обработка на 
сумари 

расци, собирање 
и спроведување 
промени 

О х х Тековна 1355 504 383 

4 Адресари на орга- Назив на организационата едини- Извор* карто-
низационите едини- ца, назив на погонот, населба, у- тека на органи 
ци лица и број, дејност, територија зационите 

вид на единица и реден број на единици 
единицата 

Статистички органи 
Определување Изработко на 
ка единствени адресари 
шифри на деј -
носта 

х v ^ п а ј 
1970 

266 36 

5 Извештај за проме- Статистички круг: површина на- Статистички 
ните во статистич- селба, општина, опис на грани- катастри на 
киот катастар (КСК- ците, број на пописните круго- статистички-
-6) — годишно ви, стандардизација на скицата. те органи во 

Скица на статистичкиот круг: општината 
комуникации (друм, улица и ел.), i односно репу-
потпирни точки (идентификаци- бликата 
они објекти). 

Статистички органи 
Умножување Печатење 
на скиците на обрасци, соби-
статистичките рање, спроведу-
кругови: мето- вање на проме-
дологиЈа ните; изве-

стување 

х х Кра1 689 
1971 

257 105 



1 3 4 

G Прашалник за воде- Податоци за корисниците на оп- Филијала 
ње евиденција на штествени средства — распореду- СОК 
корисниците на оп- вање во дејности според Номен-
штествените средс- клатурата 
тва (ЕКДС) — ме-
сечно 05 

Истражувања од инте-
рес на федерацијата 

7 Годишен извештај Капацитети и користење на елек- Работни 
за капацитетите и тоонски сметачки машини во зем- организации 
користењето на е- јата, како и на други машини за 
лектронски сметач- автоматска обработка на подато-
ки машини ци 

5 

СОК 
Контрола и об- — - - х 30 МКС. 228 320 934 
работка на су-
мари. директив-
ни и методо-
лошки работи, 
печатење 
обрасци 

СЗС 
Печатење обра- — - х Кра ј на — 1 
сци и обработка првото 
на податоците полу-

годие 
1971. 
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709. 

Врз основа па Уставниот амандман IX точка 1 
став 2, во врска со членот 32 став 2 од Основниот 
закон за општествените стоковни резерви, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 28 декември 1970 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 29 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1971 ГОДИНА 

Се одобрува финансискиот план за Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи за 
1971 година, што го донесе Советот на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи, на 
седницата од 20 ноември 1970 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 325 
29 декември 1970 година 

Белград 

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

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Соборот на народите, 

д-р Васил Гривчев, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

710. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 2, во врска со членот 40 став 3 од Основниот 
закон за електростопанството, Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 28 декем-
ври 1970 година и на седницата на Стопанскиот со-
бор од 29 декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

Измените и дополненијата на Статутот на Заед-
ницата на југословенското електростопанство што ги 
усвои Собранието на Заедницата на Југословенското 
електростопанство на своите седници од 25 ноември 
1970 година и 22 декември 1970 година, се потвр-
дуваат. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 297 
29 декември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Милентие Поповиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Соборот на народите, 

д-р Васил Гривчев, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

711. 

Врз основа на членот 11 став 1. во врска со чл. 
185 и 187 од Законот за избор на СОЈУЗНИ пратеници 
(„Службен лист на СФРЈ-', бр. 3/69), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ПРАТЕНИК ЗА СТОПАН-
СКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на еден пратеник за Стопанскиот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 16 — Ви-
соко. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 9 
март 1971 година. 

3. Роковите за вршење на изборните дејствија 
почнуваат да течат од 10 Јануари 1971 година. 

Бр 02-259/1 
23 декември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

712. 

Врз основа на членот 9 ст. 2 и 3 од Законот за 
обезбедување девизи на општествено-политичките 
заедници, установите, општествените организации и 
граѓанските правни лица („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/69), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А П Р И В Р Е М Е Н О Р А С П О Р Е Д У В А Њ Е Н А Д Е В И -

З И Т Е У Т В Р Д Е Н И З А П О Т Р Е Б И Т Е Н А Ф Е Д Е Р А -

Ц И Ј А Т А В О П Р В О Т О Т Р И М Е С Е Ч Ј Е Н А 1 9 7 1 Г О -

Д И Н А 

1. Девизите за потребите на федерацијата во 
првото тримесечје на 1971 година утврдени, согласно 
членот 9 став 2 од Законот за обезбедување девизи 
на општествено-политичките заедници, установите, 
општествените организации и граѓанските правни 
лица, во вкупен износ од 468,991.138 динари, можат 
да се користат за нестоковни и стоковни пчаќања 
на сојузните органи, установите, органите на оп-
штествените организации кои својата дејност ја вр-
шат на територијата па целата Југославија и гра-
ѓанските правни лица, како и за намирување' НгА 
другите потреби на федерацијата, и тоа: 

Динари 
1) за нестоковни плаќања — до из-

носот од — — _ — _ _ __ 93,826 575; 
2) за стоковни/ плаќања — до изно-

сот од — — — — — — — 340,164.563. 

Од вкупниот износ на девизите од ставот 1 па 
оваа точка се издвојуваат 35,000 ООО динари (сред-
ства на резервата) за намирување на непредвидени 
и недоволно предвидени расходи на федерацијата, 
по посебни решенија на СОЈУЗНИОТ извршен совет. 

2. Со распоредот на девизите за првото триме-
сечје на 1971 година, КОЈ е отпечатен кон оваа од-
лука и е нејзин составен дел, се утврдуваат, во гра-
ниците на износите од точката 1 на оваа одлука, 
највисоките износи на девизите за одделни корис-
ници. 

3. Од вкупниот износ на девизите од точката 1 
на оваа одлука можат да се користат 55% во деви-
зи што се од значење за одржувањето на ликвид-
носта БО меѓународните плаќања, а 45% во други 
девизи. 
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4 Оваа одлука влегува во сипа наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

23 
Р п бр 209 

декември 1970 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. P. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕ-
СЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА 

Реден 
број 

Назив на 
корисникот 

Износ во динари врз база 
на единствен курс 

1 Сојузна скупштина 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

2 Совет на федерација-
та 
нестоковни плаќања 

3 Секретаријат на Прет-
седателот на Репуб-
ликата 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

4 Сотузен извршен совет 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

5 Уставен суд на Југо.-
с ла виј а 
нестов: о>вни плаќања 

6 Сојузно јавно право-
бранителство 
нестоковни плаќања 

7 Државен секретаријат 
за надворешни работи 
нестоковни плаќана 
стоковни плаќања 

8 Државен секретаријат 
за народна одбрана 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

9 Сојузен секретаријат 
за внатрешни работи 
нестокозни плаќања 
стоковни плаќања 

10 Сојузен совет за без-
бедност на сообраќајот 
неетоковни плаќања 

11 Сојузен секретаријат 
за стопанство 
нестоковпи плакања: 
— за редовна де]ност 
— за туристичка про-

паганда 
12 Сојузен секретаријат 

за фине испи 
пустоловни плаќања 

13 С О Ј У Јен секретаријат 
за информации 
п о с л о в н и пл-Ј алоа 

14 Сојузен CCKOC ГарЧМТ 
за е: а - г СУ р отпа т р го -
вија 
нестоковни плаќања 

190 ООО 
312.500 

375.000 
50.000 

786.000 
5,000.000 

1 

15 

16 

17 

502 500 

18 750 

425.000 

5,786.000 

18.750 

5.000 

52,700 ООО 
500 ООО 53,200 ООО 

6,942 ООО 
311,000 000 317,942.000 

750 ООО 
1,550.000 2,300 000 

4 750 

510 000 

3,010 000 

433 831 

73 375 

299.000 

Сојузна управа за ца-
рини 
нестоковни плаќања 
Сојузна геодетска у-
права 
нестоковни плаќања 
Сојузна управа за ци-
вилна воздушна пло-
видба 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

18 Сојузна управа за ра-
диоврска! 
нестокоени плаќања 
стоковни плаќања 

f9 Сојузен совет за обра-
зование и култура 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

20 Југословенска нацио-
нална комисија па 
ООН за просвета, на-
ука и култура 
(UNESCO) 
нестоковни плаќања 

21 Сојузна комисија за 
културни врски со 
странство 
нестоковни плаќања 

22 Сојузен совет за коор-
динација на научните 
дејности 
нестоковни плаќања 

23 Сојузен совет за здрав-
ство и социјална по-
литика 
нестоковни плаќања 

24 Комисија за соработка 
со меѓународни здрав-
ствени организации 
нестоковни плаќања 

25 Национална комисија 
за UNICEF 
нестоковни плаќања 

26 Сојузен совет за труд 
нестоковни плаќања 

27 Сојузен совет за пра-
восудство 
нестоковни плаќања 

28 Сојузен завод за ста-
тистика 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

29 Сојузен завод за оп-
штествено планирање 
нестокозни плаќања 

30 Сојузен завод-за цени 
нестоковни плаќања 

31 Сојузен завод за меѓу-
народна техничка со-
работка 
нестоковни плаќања: 
— научнотехпичка со-

работка (план I) 
— кдучнотехпичкi со-

р ботка (план II) 
32 Југословенски завод за 

стандардизациј а 
кестоковни плаќања 

12 000 
718.750 

16 500 
83.216 

1 8 3 ООО 

1 8 5 0 

124 800 

5.500 

730.750 

99 716 

1 8 4 8 5 0 

15.000 

1,049 ООО 

258 730 

142 500 

2 4 ООО 

11 ООО 

8 938 

1,010 206 
1 , 5 4 6 2 7 5 2 , 5 5 6 4 8 1 

17 000 

3 600 

598 780 

1,200 000^ 1,798 780 

46.175 



Четврток. 31 декември 1970 СЛУ:ттт^тт ЛИСТ НА СФРЈ Број 60 — Страна 1619 

33 Сојузен хидрометеоро-
лошки завод 
нестоковни плаќања 25.000 
стоковни плаќања 450.000 475 ООО 

34 Сојузен завод за па-
тенти 
нестоковни плаќања 34.942 

35 Сојузна комисија за 
нуклеарна енергија 
нестоковни плаќања 281 750 

36 Сојузна комисија за 
верски прашања 
нестоковни плаќања 30 837 

37 Сојузна комисија за 
физичка култура 
нестоковни плаќања 1.350 

38 Секретаријат на Сојуз-
ниот извршен совет за 
стопански движења 
нестоковни плаќања 7 ООО 

39 Секретаријат за соју-
зен буџет и општи ра-
боти 
нестоковни плаќања 15 000 

40 Сојузна дирекција за 
резерви на прехран-
бени производи 
нестокоЕни плаќања 7.000 

41 Сојузна дирекција за 
резерви на индустрис-
ки производи 
нестоковни плаќања 44.697 

42 Сервис за одржување 
на објектите за по-
требите на репрезента-
цијата на сојузните 
органи 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

43 Управа на зградите на 
сојузните органи 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

44 Сервис за администра-
тивни и сметководстве-
ни работи 
стоковни плаќања 

45 Сојузен фонд за фи-
нансирање на научни-
те дејности 
нестоковни плаќања 1.130 700 
стоковни плаќања 100_ 

46 Фонд на федерацијата 
за кредитирање на сто-
панскиот развој на 
стопански недоволно 
развиените републики 
и краишта v 

нестоковни плаќања 15 000 
47 Фонд за коедитирање 

и осигурување на из-
возни работи 
НОСТОКОБНИ плаќања 24 ООО 

48 Сотузен завод за мер-
ки и скапоцени метали 
нестоковни плаќања 40 000 
-стоковни плаќања 1 4 0 0 0 0 

49 Сојузна конференција 
на ССРНЈ 
нестоковни плаќања 250 ООО 

50 Републичка конферен-
ција на ССРИ на Сло-
венија 
нестоковни плаќања 3,722 400 

8 000 
350.000 

7.500 
21.250 

358.000 

28 750 

19 422 

6.768 ЗОО 

51 СОЈУЗ на здруженијата 
на борците од Народ-
ноослободителната вој-
на на Југославија 
нестоковни плаќања 

52 Сојуз на синдикатите 
на Југославија 
нестоковни плаќања 

53 Југословенска лига за 
мир, независност и 
рамноправност на на-
родите 
нестоковни плаќања 

54 Југословенски СОЈУЗ на 
организациите за фи-
зичка култура 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

55 Постојана конферен-
ција на градовите на 
Југославија 
нестоковни плаќања 

56 Совет на народната 
техника на Југослави-
ја 
нестоковни плаќања 

57 Сојуз на извидувачите 
на Југославија 
нестоковни плаќања 

58 Противпожарен сојуз 
па Југославија 
нестоковни плаќања 

59 Југословенски олим-
писки комитет 
нестоковни плаќања 

60 Партизан на Југосла-
вија — СОЈУЗ за телес-
но воспитување 
нестоковни плаќања 

61 Југословенски црвен 
крст 
ност. оковни плаќања 

62 Планинарски сојуз на 
Југославија 
нестоксвни плаќања 

63 Други општествени ор-
ганизации 
нестокосни плаќања 

64 Служба на општестве-
ното книговодство 
не ст оков ни плаќања 
стоковни плаќања 

65 Народна банка на Ју-
гославија 
нестоковни плаќања 
tTOKOBiui плаќања 

66 Сојузна стопанска ко-
мора 
нестоковки плаќања 

6 7 НОВИНСКА АГЕНЦИЈА 
„Тдшуг" 
н ес т о тг е в: т и п л а ќ гт т, а 
стоковни плаќања 

6 8 ФИЛМСКИ новости 
нс стокоБНП плаќања 
сто:: ЈЗПИ шпќл'т.>а 

69 Југословенска рачио-
-толегизлтд 
H?CT0K03iin плаќања 
стоковни плаќања 

70 Југословенска лота-
рија 
нестоковпи плаќања 

270 ООО 
210.000 

25.000 

446 250 

18.500 

480.000 

20 400 

37.600 

2 700 

2.386 

171.125 

3.000 

55 000 

3.900 

255.000 

4,701 900 

325.000 

6,900 ООО 

1 849 593 
214 500 2,064 093 

1,547 100 
3,154 800 

200 ООО 
125 ОСО 

7 500 
86 100 93 600 

1,607 100 
8,850 600 10,517 700 

3.900 
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713. 

71 Југословенска кон-
цертна агенција 
нестоковни плаќања 

72 Југословенски лекси-
кографски завод 
стоковен! плаќања 

73 Установа за одржува-
ње на внатрешните 
пловни патишта 
нестоковни плаќања 

74 Југословенски регис-
тар на бродови 
нестоковни плаќања 

75 Деловно здружение на 
југословенските но-
вински претпријатија 
и новински установи 
нестокозпи плаќања 

76 Национален одбор на 
С Ф Р Ј на Меѓународ-
ната трговска комора 
нестоковни плаќања 

77 СОЈУЗОН завод за соци-
јално осигурување 
нсстоковни плаќања: 
— за редовна де]пост 
— за здравствсаа 

заштита 

78 Југословенски инсти-
тут за урбанизам и 
живеење во стапови 
иестоковни плаќања 

79 Југословенски центар 
за техничка и научна 
документација 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

80 Сојузен завод за јавна 
управа 
нестоховни плаќања 
стоковни плаќања 

81 Југословенски завод за 
продуктивност на тру-
дот 
нестоковни плаќања 

82 Автосервис на сојуз-
ните органи 
нестоковни плаќања 
стоковни плаќања 

83 Завод за заштита на 
авторските мали права 
непокорни плаќања 

84 Југословенска автор-
ска агенција 
нестоковни плаќања 

85 Институт за проучу-
вање на туризмот 
нестоковни плаќања 

255 ООО 

84,000 

6 563 

4.380 

2,266 800 

11 250 

31 800 

1,703 900 

12 000 
4 500 

21 ООО 
49 200 

1 200 
45 ООО 

1,738.700 

1 937 

16 500 

70 200 

17 400 

46 200 

1.380 

5 100 

3 300 

Врз основа на членот 112 став 1 од Основниот 
закоп за рударството („Службен лист на СФРЈ", 
бр 9 бб), во согласност со Сојузниот совет за труд, 
СОЈУЗНИОТ секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХ-
НИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РА-
БОТАТА ПРИ РУДАРСКИ ПОДЗЕМНИ РАБОТИ 

Член 1 
Во Прописите за техничките мерки и за заш-

титата при работата при рударски подземни работи 
(Додаток па „Службен лист на СФРЈ", бр. 11/67), кои 
се составен дел на Правилникот за техничките мер-
ки и за заштитата при работата при рударски под-
земни работи (..Службен лист на СФРЈ'", бр 11767) 
во членот 112 став 4 се додава нова реченица која 
гласи: „По исклучок, количината на jar лен диоксид 
може да биде поголема ако во јамата има најмалку 
19% кислород и ако со експертиза од стручната ус-
танова се установи дека јаглендиоксидот во однос-
ната јама не може да се сведе на еден волумене!! 
процент и дека поголемата количина на јаглендиок-
сид не претставува опасност за животот и здравјето 
на работниците." 

Член 2 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 15246^ 
21 декември 1970 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

д-р Боривое Јелиќ, е. р. 

714. 

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот 
закоп за финансирање општествено-политичките за-
едници („Службен лист на СФРЈ", бр 31/64, 28;66, 
1/67, 54/67, 30'68, 56/69 и 3270) и членот 32 став 2 од 
Законот за службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 23'67, 54/67, 15/68, 50/68, 
55/69 и 32 70), СОЈУЗНИОТ секретар за финансии из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
З А У П Л А Т У В А Њ Е Н А П Р И Х О Д И Т Е Н А О П Ш Т Е -
С Т В Е Н О - 1 Ш Л И Т Н Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И И О П Ш Т Е -

С Т В Е Н И Т Е Ф О Н Д О В И 

1. Обврзниците на придонеси, даноци, такси и 
други приходи на буџетите на општествено-полити-
чките заедници и општествените фондови, како и 
присатните правни лица и организациите што вршат 
пресметување и уплатување на одделни приходи, се 
должни приходите да ги уплатуваат на сметките кад 
службата на општественото книговодство што се оп-
ределуваат со оваа наредба. 

Вкупно: 

Рекапитулација 

Нестоковпи плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

433,991.138 

93.Ѕ26 575 

340,164.563 

433,991 138 

1» Приходи на буџетите и на заедниците на 
образованието 

2 Придои осите од личниот доход и на придонесот 
за образование од личниот доход се уплатуваат и 
тоа 

а) придонесите од личниот доход од работен 
однос и придонесот за образование од личниот доход 
од работен однос се уплатуваат: 



Четврток. 31 декември 1970 СЛУ:ттт^тт ЛИСТ НА СФРЈ Број 60 — Страна 1621 

1) на сметката бр. 840-11100 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос и придонес за образова-
ние од личниот доход од работен однос остварени 
кај стопански организации; 

2) на сметката бр. 840-11101 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос и придонес За образова-
ние од личниот доход од работен однос остварени Kaj 
државни органи, установи и општествени органи-
зации; 

3) на сметката бр. 840-11106 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос што се плаќа по посебна 
стопа и придонес за образование од личниот доход 
од работен однос. 

На сметката бр- 840-11106 се уплатуваат и репу-
бличкиот и општинскиот придонес од личниот доход 
од работен однос кој се плаќа според посебна стопа 
според членот 46 став 2 од Основниот закон за при-
донесите и даноците на граѓаните („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/70), како и придонесот за образова-
ние од личниот доход од работен однос ако републи-
ката односно општината пропише тој придонес да се 
плаќа и врз примањата од работен однос на ужива-
телите на пензија кои по основот на таквата работа 
немаат својство на осигуреник односно врз прима--
њата за работа подолга од полното работно време. 

На сметките од одредбите под 1, 2 и 3 од оваа 
точка се уплатуваат и придонесите од личниот до-
ход од работен однос остварени ка ј југословенските 
претставништва или организации во странство ѓчлеп 
49 од основниот закон за придонесите и даноците на 
граѓаните), како и придонесот за образование од 
личниот доход од работен однос, зависно од тоа дали 
пресметаните придонеси се остварени ка ј стопански 
организации или државни органи, установи или оп-
штествени организации. 

Ако републиката односно општината пропише 
придонес од личниот доход од работен однос да се 
плаќа по посебна стопа врз примањата од работен 
однос на уживателите на пензии што врз основа на 
таквата работа немаат својство на осигуреник, од-
носно врз примањата за работа подолга од полното 
работно време, уплатувањето на тие придонеси се 
врши во корист на сметките, и тоа: 

4) на сметката бр. 840-11107 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос кој се плаќа по посебна 
стопа врз примањата од работен однос на уживате-
лите на пензија и придонес за образование од лич-
ниот доход од работен однос; 

5) на сметката бр. 840-11108 — придонес од лич-
ниот доход од работен однос кој се плаќа по посебна 
стопа врз примањата за работа подолга од полното 
работно време и придонес за образование од личниот 
доход од работен однос; 

6) на сметката бр. 840-11110 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос на работниците во про-
изводството на јаглен, во железничките транспортни 
претпријатија и некои услужни дејности и придонес 
за образование од личниот доход од работен однос на 
работниците во производството на јаглен; 

7) на сметката бр. 840-11111 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос на работниците во про-
изводството на јаглен, во железничките транспортни 
претпријатија и некои услужни дејности, кој се пла-
ќа по посебна стопа и придонес за образование од 
личниот доход од работен однос; 

8) на сметката бр. 840-11112 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос на работниците во про-
изводството на јаглен, во железничките транспортни 
претпријатија и некои услужни дејности, кој се 
плаќа по посебна стопа врз примањата од работен 
однос па уживателите на пензија и придонес за об-
разование од личниот доход од работен однос; 

9) на сметката бр. 840-11113-11113 — Придонес од 
личниот доход од работен однос на работниците во 
производство!о па јаглен, во железничките тран-
спортни претпријатија и во некои услужни дејности, 

кој се плаќа по посебна стопа врз примањата за 
работа подолга од полното работно време и придонес 
за образование од личниот доход од работен однос; 

10) на сметката бр 840-11114 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос на работниците во про-
изводството на јаглен со Јамско копање, и придонес 
за образование од личниот доход од работен однос; 

11) па сметката бр. 840-11115 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос на работниците во про-
изводството на Јаглен со јамско копање, кој се плаќа 
по посебна стопа и придонес за образование од лич-
ниот доход од работен однос; 

12) на сметката бр. 840-11116 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос на работниците во про-
изводното на Јаглен со јамско копање, кој се плаќа 
по посебна стопа врз примањата од работен однос на 
уживателите на пензија и придонес за образование 
од личниот доход од работен однос; 

13) на сметката бр 840-11117 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос на работниците во 
производството па јаглен со јамско копање, кој се 
плаќа по посебна стопа врз примањата за работа по-
долга од полното работно време и придонес за обра-
зование од личниот доход од работен однос; 

14) на сметката бр. 840-11118 — Придонес од 
личниот доход од работен однос на работниците во 
угостителството и придонес за образование од лич-
ниот доход од работен однос; 

15) на сметката бр. 840-11119 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос на работниците во уго-
стителството кој се плаќа по посебна стопа и придо-
нес за образование од личниот доход од работен од-
нос; 

16) па сметката бр. 840-11120 — Придонес од лин- _ 
1шот доход од работен однос на работниците во уго-
стителството кој се плаќа по посебна стопа врз при-
мањата од работен однос на уживателите на пензии и 
придонес за образование од личниот доход од рабо-
тен однос; 

17) на сметката бр. 840-11121 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос на работниците во уго-
стителството КОЈ се плаќа по посина стопа врз при-
мањата за работа подолга од полното работно време 
и придонес за образование од личниот доход од ра-
ботен однос; 

18) на сметката бр. 840-11102 — Придонес од 
личниот доход од работен однос и придонес за обра-
зование од личниот доход од работен однос, )0стваре-
ви ка ј граѓани и приватни правни лица-

н а сметката бр. 840-11102 — се уплатуваат и при-
донесот од личниот доход од работен однос и придо-
несот за образование од личниот доход од работен 
однос остварени ка ј дипломатски и конзуларни прет-
ставништва и ка ј странски организации (работодав-
ци) од наши и странски државјани, за работа из-
вршена во Југославија (чл. 50 и 52 од Основниот за-
кон за придонесите и даноците на граѓаните). 

Ако општествеио-политичката заедница, според 
членот 19 од Основниот закон за придонесите и гра-
ѓаните, со свои прописи'трајно или привремено осло-
бодила од плаќање на придонесот од личниот доход 
од работен однос, придонесот за образование од лич-
ниот доход од работен однос се уплатува и тоа: 

19) на сметката бр. 840-11124 — Републички при-
донес за образование од личниот доход од работен 
однос; 

20) на сметката бр. 840-11125 — Општински при-
донес за образование од личниот доход од работел 
однос. 

На сметките бр. 840-11124 и 840-11125 се уплатува 
придонесот за образование од личниот доход од ра-
ботен однос без оглед дали тој е остварен ка ј сто-
пански организации, државни органи, установи или 
општествени организации и дали сс плаќа по редов-
на или посебна стопа, како и кога придонесот за бу-
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џетите од личниот доход од работен однос се плаќа 
во паушален износ 

Исплатителите на личните доходи го уплатуваат 
придонесот од личниот доход од работен однос и 
придонесот за образование од личниот доход од ра-
ботен однос врз соодветните сметки наведени во од-
редбите под 1 до 16 на оваа точка за сите запослени 
работници чие живеалиште се наоѓа на територијата 
на општината на исплатителот 

Ако кај исплатителот на личните доходи, покрај 
работниците од територијата на неговата општина, 
се запослени и работници со живеалиште на терито-
рија на уште една општина, уплатата на придонесот 
од личниот доход од работен однос и придонесот 
за образование од личниот доход од работен однос 
за работниците од територијата на таа друга општи-
на се врши непосредно врз соодветните уплатни 
сметки на општините на чија територија се наоѓа 
живеалиштето на тие работници-

Ако исплатителот на личните доходи, покрај ра-
ботници од територијата на својата општина, запо-
п у в а и работници со живеалиште на територија од 
две или повеќе други општини, за работниците од 
тие други општини придонесот од личниот доход од 
работен однос и придонесот за образование од лич-
ниот доход од работен однос се уплатуваат во корист 
на проодните сметки, и тоа: 

21) на сметката бр. 840-900 — Проодна сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос и на 
придонесот за образование од личниот доход од ра-
ботен однос остварени каЈ стопански организации; 

22) на сметката бр. 840-901 — Преодна сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос и на 
придонесот за образование од личниот доход од ра-
ботен однос остварени кај државни органи, установи 
и општествени организации; 

23) на сметката бр. 840-902 — Проодна сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос, кој 
се плаќа по посебна стопа и на придонесот за обра-
зование од личниот доход од работен однос; 

24) на сметката бр. 840-903 — Проодна сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос на 
работниците во производството на Јаглен, во желез-
ничките транспортни претпријатија и некои услуж-
ни дејности и на придонесот за образование од лич-
ниот доход од работен однос на работниците во про-
изводството на јаглен; 

25) на сметката бр. 840-904 — Проодна сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос на 
рабстниците во производството на јаглен, во желез-
ничките транспортни претпријатија и некои услуж-
ни дејности, кот се плаќа по посебна стопа и на 
придонесот за образование од личниот доход од ра-
ботен однос; 

26) на сметката бр. 840-905 — Проодна сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос на 
работниците во ^производството на јаглен со јамско 
копање и на придонесот за образование од личниот 
доход од работен однос; 

27) на сметката бр. 840-906 — Преодна сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос на 
работниците во производството на јаглен со јамско 
копање, КОЈ се плаќа по посебна стопа и на придоне-
сот за образование од личниот доход од работен од-
нос; 

28) на сметката бр. 840-907 — Проодна сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос и на 
придонесот за образование од личниот доход од ра-
ботен однос, остварени кај граѓани и приватни прав-
ни лица; 

29) на сметката бр 840-908 — Проодив сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос и гта 
работниците од угостителството и придонес за об-
разование од личниот доход од работен однос; 

30) на сметката бр 840-909 — Преодна сметка на 
придонесот од личниот доход од работен однос на 
работниците во угостителството, кој се плаќа по 
посебна стопа и на придонесот за образование од 
личниот доход од работен однос; 

31) на сметката бр. 840-916 — Проодна сметка на 
републичкиот придонес за образование од личниот 
доход од работен однос; 

32) на сметката бр. 840-917 — Проодна сметка на 
општинскиот придонес за образование од личниот 
доход од работен однос; 

На сметките наведени во одредбите под 31 и 32 
на оваа точка се уплатува придонесот од личниот 
доход од работен однос, ако општествено-политичка" 
та заедница со свои прописи ослободила определени 
корисници од плаќање на придонесот за буџетите 
од личниот доход од работен однос, а уплатите се 
вршат според одредбата под 20 став 5 на оваа точка. 

Исплатителите на личниот доход што вршат 
уплата на придонесот на сметките наведени во од-
редбите под 21, 24, 26, 28, 29, 31 и 32 на оваа точка, 
ќе го искажат врз грбот од налогот за уплата или во 
посебен прилог распоредот на исплатените придоне-
си по општините на чии територии се наоѓаат живе-
алиштата од работниците. 

За да може да се изврши пренесување на при-
донесот врз соодветните уплатни сметки за корисни-
ците што пропишале посебна стопа врз примањата 
од работниот однос на уживателите на пензија а по-
себна стопа врз примањата за работа подолга од 
полното работно време, како и износот на придоне-
сот за образование од личниот доход од работен од-
нос, исплатителите на личниот доход што вршат уп-
лата на придонесот врз сметките наведени во одред-
бите под 23, 25, 27 и 30 на оваа точка, врз грбот од 
налогот за уплата или врз посебниот прилог ќе из-
вршат распоред на уплатениот придонес по општи-
ните на чија територија се наоѓа живеалиштето на 
запослените работници, и тоа на тој начин што по-
себно ќе го искажат износот на придонесот што е 
остварен врз основа на членот 46 став 2 точка 1 од-
носно точка 2 на Основниот закон за придонесите и 
даноците на граѓаните. 

Исплатителот на личниот доход може пресмета-
ниот придонес од личниот доход од работен однос и 
придонесот за образование од личниот доход од ра-
ботен однос да го уплатува непосредно врз соодвет-
ните збирни сметки на придонесот на општините 
на чии територии се наоѓа живеалиштето на зало-
жените работници наместо преку проодните сметки, 
ако е тоа поповолно за исплатителот. 

По исклучок од одредбите на претходните ста-
вови, пресметаниот придонес ед личниот доход од 
работен однос и придонесот за образование од лич-
ниот доход од работен однос на работниците чие жи-
веалиште е на територијата од општината што е во 
состав на градот, се уплатува врз заедничка сметка 
— ако собранието на градот, во согласност со сите 
општини и заедници на образованието во состав на 
градот, донесе одлука за тоа. Уплатата на тие при-
донеси од личниот доход од работен однос и на при-
донесот за образование од личниот доход од работен 
однос се врши во корист на заедничките сметки и 
тоа* 

33) на сметката бр. 840-11103 — Заедничка сметка 
на придонесот од личниот доход од работен однос 
и на придонесот за образование од личниот доход 
од работен однос, остварени кај стопански органи-
зации на територијата на градот; 

34) на сметката бр. 840-11104 — Заедничка сметка 
на придонесот од личниот доход од работен однос и 
на придонесот за образование од личниот доход од 
работен однос, остварени кај државни органи уста-
нови и општествени организации на територијата на 
градот; 

35) на сметката бр 840-11109 — Заедничка сметка 
на придонесот од личниот доход од работен однос, 
кој се плаќа по посебна стопа и на придонесот за 
образование од личниот доход од работен однос о-
стварени на територијата на градот; 

36) на сметката бр. 840-11122 — Заедничка сметка 
на придонесот од личниот доход од работен однос на 
работниците во угостителството и на придонесот за 
образование од-личниот доход од работен однос; 
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37) на сметката бр. 840-11123 — Заедничка сметка 
на придонесот од личниот доход од работен однос 
на работниците во угостителството, КОЈ се плаќа по 
посебна стопа и на придонесот за образование од 
личниот доход од работен однос; 

Распределбата (празнењето) на придонесите од 
личниот доход од работен однос и на придонесот за 
образование од личниот доход од работен однос уп-
латени на заедничките сметки наведени во одред-
бите под 33 до 37 на оваа точка ќе ја врши Служба-
та на општественото книговодство во корист на фе -
дерацијата, републиката и републичката заедница 
на образованието спорд пропишаните стопи, а прео-
станатиот дел на начинот определен со одлука на 
градот; 

38) на сметката бр. 840-11105 — Придонес од лич-
ниот доход од работен однос и придонес за образо-
вание од личниот доход од работен однос, што се 
плаќа во паушален износ; 

б) придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност се уплатува: 

39) на сметката бр. 840-12100 — Придонес од лич-
ниот доход од земјоделска дејност на приходот од шу-
ми кој се пресметува според друга основица а не 
според катастарскиот приход; 

в) придонесите од личниот доход од самостојно 
вршење занаетчиски и други стопански дејности и 
од самостојно вршење интелектуални услуги се уп-
латуваат: 

40) на сметката бр. 840-13300 — Придонес од лич-
ниот доход од самостојно вршење занаетчиски деј-
ности, кој се плаќа во паушален износ; 

41) на сметката бр. 840-13301 — Придонес од 
личниот доход од самостојно вршење други стопан-
ски дејности, кој се плаќа во паушален износ; 

42) на сметката бр. 840-13302 — Придонес од 
личниот доход од самостојно вршење занаетчиски 
и други стопански дејности, кој се пресметува во 
процент од секој поединечно остварен бруто при-
ход, наплатен со запирање; 

43) на сметката бр. 840-14100 — Придонес од 
личниот доход од самостојно вршење интелектуал-
ни услуги, кој се плаќа во паушален износ. 

На сметките наведени во одредбите под 40, 41 и 
43 на оваа точка се уплатуваат придонесите од лич-
ниот доход од самостојно вршење занаетчиски и 
други стопански дејности и од самостојно вршење 
интелектуални услуги, што не се плаќаат триме-
сечно туку во други рокови; 

44) на сметката бр. 840-14101 — Придонес од лич-
ниот доход од самостојно вршење интелектуални 
услуги, кој се пресметува во процент од секој поеди-
нечно остварен бруто-приход, наплатен со запирање. 

На сметката бр 840-14101 се уплатува и придо-
несот што го плаќаат странски стручњаци според 
членот 84 став 4 на Основниот закон за-придонесите 
и даноците на граѓаните, 

г) придонесот од личниот доход од авторски, 
права, патенти и технички унапредувања се упла-
тува: 

45) на сметката 'бр. 840-15101 — Републички при-
донес од личниот доход од авторски права патенти 
и технички унапредувања; 

46) на сметката бр. 840-15101 — Општински при-
донес од личниот доход од авторски права, патенти 
и технички унапредувања; 

д) придонесот од вкупниот приход на граѓаните 
се уплатува: 

47) на сметката бр. 840-16100 — Придонесот од 
вкупниот приход на граѓаните; 

ѓ) придонесот од личниот доход од странски 
превозници на патници и стоки се уплатува: 

48) на сметката бр. 840-17100 — Придонес од лич-
ниот доход од странски превозници на патници и 
стоки. 

Во сите други случаи придонесите од личниот 
доход со кој граѓани и приватни правни лица се за-
должуваат во годишен износ, се упатуваат на збир-

на, проодна сметка на придонесите и даноците на 
граѓаните од одредбата под 1 на точката 12 од оваа 
наредба. 

3. Придонесот на средствата на заедничката 
потрошувачка се уплатува, и тоа: 

1) на сметката бр. 840-18100 — Придонесот на 
средствата на заедничката потрошувачка на стопан-
ските организации; 

2) на сметката бр. 840-18101 — Придонес на 
средствата на заедничката потрошувачка на др-
жавните органи, установи и општествените орга-
низации-

4) придонесот за користење градско земјиште 
се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-51100 — Придонес за ко-
ристење градско земјиште. 

5) даноците се уплатуваат, и тоа. 
а) сојузниот данок на промет на стоки на мало: 
1) на сметката бр. 840-21100 — Сојузен данок 

на промет на лекови (тар. бр. 8 од Законот за Тари-
фата на сојузниот данок на промет — „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 
5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 55/68, 50/69, 
18/70 и 52/70); 

2) на сметката бр. 840-21101 — Сојузен данок 
на промет на преработки од тутун (тар. бр. 5); 

3) на сметката бр- 840-21102 — Сојузен данок 
на промет на течни горива и мазива (тар. бр. 10). 

На сметката бр. 840-21102 се уплатува и сојуз-
ниот данок на промет на други нафтени деривати; 

4) на сметката бр. 840-21103 — Сојузен данок на 
промет на патнички автомобили (тар. бр. 6). 

На сметката бр. 840-21103 се уплатува и сојуз-
ниот данок на промет на резервни делови за пат-
нички автомобили; 

5) на сметката бр- 840-21104 — Друг сојузен да-
нок на промет на стоки на мало (тар. бр. 1, 2, 4, 7, 
0, 11, Па, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 166 и 16в), освен 
сојузниот данок на промет на стоки на мало што го 
плаќаат тримесечно граѓани и приватни правни 
лица што се задолжуваат според распоред; 

б) на сметката бр. 840-21105 — Друг сојузен 
данок на промет на стоки на мало од граѓани што 
не се занимаваат редовно со промет на произво-
дите. 

На сметките бр. 840-21104 и 840, 21105 го упла-
туваат сојузниот данок на промет на стоки на мало 
и даночните обврзници што не се занимаваат ре-
довно со промет на производи или со вршење на 
услуги (член 48 од Основниот закон за данокот на 
промет — „Службен лист на СФРЈ" бр. 14/65,29/65, 
33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 26/68, 30/68, 40/68, 
48/68, 11/69 и 56/69); 

7) на сметката бр. 840-21106 — Сојузен данок на 
промет на алкохолни пијалоци, освен врз прометот 
на алкохолни пијалоци испорачани на угостител-
ски дуќани на самостојни угостители и на граѓани 
(тар. бр. 3); 

8) на сметката бр. 840-21107 — Сојузен данок 
на промет на алкохолни пијалоци испорачани на 
угостителски дуќани од самостојни угостители и на 
граѓани тар. бр. 3); 

9) на сметката бр. 840-21110 — Сојузен данок на 
промет на стоки на мало, кој се плаќа при увозот 
и врз прометот на производите за потребите на југо-
словенската народна армија; 

На сметката бр 840-21110 се уплатува сојузниот 
данок на промет на стоки на мало наплатен при 
увозот, како и на прометот на производите што ју-
гословенската наводна армија ги набавува за свои 
потреби според членот 13 од Законот за Тарифата 
на Сојузниот данок на премет; 

6) републичкиот данок на промет на стоки на 
мало 

10) на сметката бр 840-21115 — Републички да-
нок на промет на стоки на мало, освен републич-
киот данок на промет на стоки на мало што три-
месечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица 
што се задолжуваат според распоред. 

На сметката бр. 840-21115 се уплатува и репуб-
личкиот данок на промет на алкохолни пијалоци, 
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освен на прометот на алкохолни пијалоци испора-
чани на угостителски дуќани од самостојни угости-
тели и на граѓани; 

11) на сметката бр. 840-21118 — Републички да-
нок на промет на алкохолни пијалоци испорачани 
на угостителски дуќани од самостоен угостители и 
на граѓани-

в) покраинскиот данок на промет на стоки на 
мало: 

12) на сметката бр. 840-2111 — Покраински да-
нок на промет на стоки на мало, освен покраинскиот 
данок на промет на стоки на мало што тримесечно 
го плаќаат граѓани и приватните правни лица што 
се задолжуваат според распоред. 

На сметката бр. 840-21111 се уплатува и покра-
инскиот данок на промет на алкохолни пијалоци 
освен на прометот на алкохолни пијалоци испора-
чани на угостителски дуќани од самостојни угости-
тели и на граѓани; 

13) на сметката бр. 840-21114 — Покраински да-
нок на промет на алкохолни пијалоци, испорачани 
на угостителски дуќани од самостојни угостители 
и на граѓани; 

г) општинскиот данок на промет на стоки на 
мало: 

14) на сметката бр. 840-21120 — Општински да-
нок на промет на стоки на мало во трговијата, ос-
вен на прометот на алкохолни пијалоци; 

15) на сметката бр. 840-21121 — Општински да-
нок на промет на алкохолни пијалоци во тргови-
јата на мало, освен на прометот на природно вино; 

16) на сметката бр. 840-21122 — Општински да-
нок на промет на природно вино во трговијата на 
мало; 

17) на сметката бр. 840-21123 — Општински да-
нок на промет на пиво во трговијата на мало; 

18) на сметката бр. 840-21124 — Општински да-
нок на промет на алкохолни пијалоци во угости-
телството, освен на прометот на природно вино; 

19) на сметката бр. 840-21125 — Општински да-
нок на промет на природно вино во угостителството; 

20) на сметката бр. 840-21126 — Општински да-
нок на промет на пиво во угостителството; 

21) на сметката бр. 840-21127 — Општински да-
нок на промет на стоки на мало во стопански и 
други работни организации, освен во трговијата и 
угостителството; 

22) на сметката бр. 840-21128 — Општински да-
нок на промет на природно вино и ракија, прода-
дени непосредно на потрошувачите од страна на 
индивидуални производители; 

23) на сметката бр 840-21129 — Друг општински 
данок на промет на стоки на мало, освен општин-
скиот данок на промет на стоки на мало што три-
месечно го плаќаат граѓани и п ^ в а т н и правни лица 
што се задолжуваат според распоред. 

Обврзниците на сојузниот, републичкиот и по-
краинскиот данок на промет на стоки на мало ќе 
ја вршат уплатата на данокот на промет на стоки 
на мало врз соодветните сметки наведени во одред-
бите под 1 до 13 на оваа точка, ако тие даноци се 
однесуваат на прометот извршен на територијата од 
таа една општина. 

Ако сојузниот, републичкиот и покраинскиот 
данок на промет на стоки на мало е остварен на 
територијата од уште една општина покрај општи-
ната уплатител на, данокот, обврзниците на тој да-
нок го уплатуваат вкупниот износ на сојузниот, ре-
публичкиот и покраинскиот данок на промет на 
стоки на мало непосредно врз соодветните уплатни 
сметки на данокот на онаа општина на чија тери-
TOpnia е извршен прометот на стоки на мало. 

Меѓутоа, ако, пократ општината уплатителот на 
данокот, сојузниот, републичкиот и покраинскиот да-
нок на промет на стоки на мало е остварен на те-
риторитата од две или повеќе општини, републички 
односно покраини, обврзниците на тој данок го упла-
туваат вкупниот износ на сојузниот, републичкиот 
и покоаинскиот данок на промет на стоки на мало 
во корист на проодните сметки, и тоа' 

(1) на сметката бо 840-910 — Проодна сметка на 
СОЈУЗНИОТ данок на промет на стоки на мало; 

(2) на сметката бр. 840-911 — Проодна сметка 
на републичкиот данок на промет на стоки на мало; 

(3) На сметката бр. 840-913 — Преодна сметка на 
покраинскиот данок на промет на стоки на- мало. 

Обврзниците на данок на промет на стоки на 
мало што вршат уплата на данокот на сметките 
наведени во одредбите под (1), (2) и (3) на претход-
ниот став од оваа точка, го искажуваат во при-
логот кон налогот за уплата на данокот распоредот 
на вкупно уплатените износи по републиките од-
носно покраините и врз соодветните основни сметки, 
што се наведени во одредбите под 1 до 13 на оваа 
точка, на начинот што ќе го определи Службата 
на општественото книговодство. 

Обврзниците на данокот на промет на стоки на 
мало од претходниот став, за данокот на промет из-
вршен на територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Србија во прилогот на налогот за уплата ќе 
го означат распоредот на вкупно уплатениот износ 
за данокот кој се однесуваа на прометот извршен 
на територијата на потесна Сабија, на прометот из-
вршен на територијата на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Војводина и на прометот извршен 
на територијата на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово. 

На сметките наведени под (1), (2) и (3) став 4 од 
оваа одредба под 23 на оваа точка вршат уплата 
на сојузниот, републичкиот и покраинскиот данок 
на промет на стоки на мало трговските и други ра-
ботни организации што вршат промет на стоки на 
мало преку посебни единици (продавници) на тери-
торијата од две или повеќе општини, републики од-
носно покраини, како и работните организации што 
вршат промет на стоки на мало во смисла на чле-
нот 57 ст. 3 и 4 од Основниот закон за данокот на 
промет и чл. 21, 24, 27 и 30 од Правилникот за во-
дење евиденција за прометот и за начинот на пре-
сметување и плаќање на данокот на промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/68, 6/69, 15/69, 21/69, 
53/69, 4/70 и 24/70). 

Меѓутоа, обврзниците на данок на промет на 
стоки на мало можат пресметаниот данок да го 
уплатуваат непосредно врз соодветните збирни смет-
ки на општините на чии територии е остварен да-
нокот наместо преку проодните сметки, ако е тоа 
за обврзниците на данокот поповолно. 

Ако обврзниците на општинскиот данок на про-
мет на стоки на мало со еден вирмански налог го 
уплатуваат сиот пресметан општински данок на про-
мет на стоки на мало за територијата на една оп-
штина (член 24 од Правилникот за водење евиден-
ција за прометот и за начинот на пресметување и 
плаќање данокот на прометот), ќе вршат уплата во 
корист на проодната сметка* 

24) на сметката бр. 840-912 — Проодна сметка 
на општинскиот данок на промет на стоки на мало. 

Обврзниците на општинскиот данок на промет 
на стоки на мало што вршат уплата на данокот 
преку проодна сметка, го искажуваат врз грбот од 
налогот за уплата распоредот на уплатените износи 
на данокот по сметките наведени во одредбите под 
14 до 23 од оваа точка-

Во сите други случаи данокот на промет на сто-
ки на мало (сојузен, републички, покраински и оп-
штински) се уплатува на збирната — проодна смет-
ка на придонесите и даноците на граѓаните од од-
редбата под 1 на точката 12 од оваа наредба; 

д) сојузниот данок на надоместоците за вршење 
услуги: 

25) на сметката бр. 840-21200 Сојузен данок на 
надоместоците од вршење на прометот на стоки и 
услуги со странство (тар бр. 17); 

26) на сметката бр. 840-21201 — Сојузен данок на 
надоместоците од вршењето на промет на стоки на 
ГГ>7Т^'О и услуги во ТОЈ промет во Југославија (тар. 
бр. 18); 

27) на сметката бр 840-21202 — Сојузен данок 
на надоместоците за вршење кредитни и други бан-
карски работи (тар. бр. 19); 

28) на сметката бр. 840-21203 — Сојузен данок 
на меничните заеми (тар. бр. 20); 
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ѓ) републичкиот данок на надоместоците за вр-
шење услуги: 

29) на сметката бр. 840-21210 — Републички да-
нок на надоместоците са вршење услуги, освен ре-
публичкиот данок на надоместоците за услугите што 
тримесечно ги плаќаат граѓани и приватни правни 
лица што се задолжуваат според распоред; 

е) покраинскиот данок на надоместоците за вр-
шење услуги. 

30) на сметката бр 840-21213 — Покраински да-
нок на надоместоците за вршење услуги, освен по-
краинскиот данок на надоместоци га за услугите што 
тримесечно ги плаќаат граѓани и приватни правни 
лица што се задолжуваат според распоред, 

ж) општинског данок на надоместоците за врше-
ње услуги 

31) на с?летката бр. 840-21220 — Општински да-
нок на надоместоците за вршење услуги, освен оп-
штинскиот данок на надоместоците за услугите што 
тримесечно ги плаќаат граѓани и приватни правни 
лица што се задолжуваат според распоред; 

з) друг данок; 
32) на сметката бр. 840-21330 — Општински да-

нок па промет на недвижности и права; 
33) на сметката бр. 840-22100 — Данок на при-

ходот од згради, КОЈ се плаќа во паушален износ-
На сметката бр. 840-22100 се уплатува и данокот 

на приходот од згради што се користат повремено 
(сезонски), КОЈ се плаќа во паушален износ 

34) на сметката бр. 840-23100 — Данок на при-
ходот од имот и имотни права. 

На сметката бр. 840-23100 се уплатува и данокот 
на приходите од издавање во закуп недвижни или 
подвижни работи и од потстанарски кирии, кој се 
плаќа во паушален износ, како и данокот на при-
ходите од продажба на предмети, кој се плаќа од 
случаЈ до случај (чл. 107 до 111 од Основниот закон 
за придонесите и даноците на граѓаните); 

35) на сметката бр. 840-23101 — Данок на згоди-
тоците од игрите на среќа; 

36) на сметката бр. 840-26100 — Данок на наслед-
ство и подароци; 

37) на сметката бр. 840-27100 — Данок на добив-
ка на странски изведувачи на инвестициони работи; 

38) на сметката бр. 840-28100 — Данок на добив-
ката од странски лица што вложуваат средства во 
домашна стопанска организација за заедничко ра-
ботење; 

39) на сметката бр. 840-29100 — Републички да-
нок на товарни и друмски моторни и приклучни 
возила и комби-возила; 

40) на сметката бр. 840-29104 — покраински да-
нок на товарни друмски моторни и приклучни во-
зила и комби-возила; 

41) на сметката бр. 840-29102 — општински да-
нок на товарни друмски моторни и приклучни во-
зила и комби-возила. 

На сметките бр. 840-29100, 840-29104 и 840-29102 
се уплатува приходот од данокот на товарни друм-
ски моторни и приклучни возила и комби-возила, 
ако данокот на таквите возила не се плаќа триме-
сечно туку во други рокови. 

Во сите други случаи данокот на надоместоците 
за вршење услуги (републички, покраински и оп-
штински) и другите даноци се уплатуваат на збир-
ната-проодка сметка на придонесите и даноците на 
граѓаните од одредбата под 1 на точката 12 од оваа 
наредба. 

6 Таксите се уплатуваат, и тоа: 
а) СОЈУЗНИ такси: 
1) на сметката бр. 840-33100 — Сојузни судски 

такси во готови пари. 
На сметката бр 840-33100 се уплатува приходот 

од судски такси во готови пари, што го остваруваат 
судовите на федерацијата; 

2) на сметката бр 840-34100 — Конзуларни такси; 
3) на сметката бр. 840-35100 — Царински такси 

што се плаќаат во готови пари; 
б) републички такси; 

4) на сметката бр 840-31100 — Републички ад-
министративни такси; 

5) на сметката бр 840-33101 — Републички суд-
ски такси. 

На сметката бр. 840-33101 се уплатува приходот 
од републички судски такси. 

Ако републиката приходот од судските такси во 
готови пари наплатени од определен суд им го отста-
пи на општините на чии територии се наоѓа под-
рачјето на ТОЈ суд, приходот од републичките судски 
такси во готови пари се уплатува: 

6) на сметката бр 840-029 — Проодна сметка на 
републичките судски такси во готови пари; 

в) покраински такси: 
7) на сметката бр. 840-31102 — Покраински ад-

министративни такси; 
8̂  на сметката бр. 840-33103 — Покраински суд-

ски такси. 
На сметката бр. 840-33103 се уплатува приходот 

од покраинските судски такси. 
Ако автономната пакраина приходот од судски 

такси во готови пари наплатени од определен суд 
им го отстапи на општините на чии територии се 
наоѓ? подрачјето на ТОЈ суд, приходот од покраин-
ските судски такси во готови пари се уплатува: 

9) на сметката бр. 840-922 — Проодна сметка на 
покраинските судски такси во готови пари; 

г) општински такси: 
10) на сметката бр. 840-31101 — Општински ад-

министративни такси; 
11) на сметката бр. 840-32100 — Комунални так-

си за престој во туристички места; 
12) на сметката бр. 840-32101 — Други комунални 

тзкси: 
13) на сметката бр. 840-33102 — Општински суд-

ски такси. 
На сметката бр. 840-33102 се уплатуваат прихо-

дите од општински судски такси од продадените 
таксени вредносници и судските такси во готови 
пари. 

Ако општинските судски такси во готови пари се 
распоредуваат на две или повеќе општини и ако со 
републички пропис е предвидено приходот да се 
распределува на сите општини од подрачјето на тој 
суд, овој приход се уплатува: 

14) на сметката бр. 840-921 — Проодна сметка на 
општинските судски такси во готови пари. 

7. Царината, посебната давачка, посебната ца-
ринска такса на увезените стоки и лежарината се 
уплатуваат во корист на посебната партија на еви-
дентната сметка бр. 845 на надлежната царинар-
ница. Приходите уплатени по овие основи царинар-
ницата ги распоредува на сметките, и тоа: 

1) на сметката бр. 840-41100 —- Царина од сто-
пански организации; 

2) на сметката бр. 840-41101 — Царина од др-
жавни органи, установи, општествени организации 
и општествени правни лица; 

3) на сметката бр. 840-41102 — Царина од граѓани 
и приватни правни лица; 

4) на сметката бр 840-41103 — Посебна давачка 
при увозот на земјоделски и прехранбени производи; 

5) на сметката бр. 840-41104 — Посебна давачка 
за израмнување на даноччо оптоварување; 

6) на сметката бр. 840-41105 — Посебна давачка 
за царинско евидентирање; 

7) на сметката бр 840-41106 — Лежарина за сто-
ките сместени во папински магацини и складови, 

8) на сметката бр. 840-41107 — Посебна царинска 
такса на увезените стоки. 

8 Паричните казни се уплатуваат и тоа* 
1) на сметката бр. 840-52100 — Парични казни 

што и припаѓаат на федерацијата. 
Ка сметката бр 810-52,100 се уплатуваат приходи-

те од парични казни што се наплатуваат според 
членот 122 став 1 од Законот за стопанските пре-
стапи („Службен лист на СФРЈ", бр 25/65) и чле-
нот 9 став 2 од Основниот закон за прекршоците 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/65 и 15/67). 
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Паричните казни по царинските прекршоци од 
чл. 151 до 158 на Царинскиот закон („Службен лист 
на ФНРЈ" бр 24/59 и 13/63 и „Службен лист на 
СФРЈ ' , бр 16/65, 15/67, 30/68 и 32/70) се уплатуваат 
во корист на посебната партија на евидентната сме-
тка на надлежната царинарница. Вака уплатените 
парични казни по царинските прекршоци царинар-
ницата ги распределува* 

2) на сметката бр 810-52101 — парични казни 
од царински прекршоци и парични средства добие-
ни од продадени стоки по прекршоци, 

3) на сметката бр 840-52110 — Парични казни од 
стопански престапи, што и припаѓаат на републи-
ката 

На сметката бр. 810-52110 се уплатуваат прихо-
дите од паричните казни што се наплатуваат според 
членот 122 став 1 од Законот за стопанските пре-
стапи; 

4) на сметката бр. 840-52111 — Парични казни 
од прекршоци, што и припаѓаат на републиката. 

На сметката ^р. 840-52111 се уплатуваат при-
ходите од паричните казни што се наплатуваат 
според членот 9 став 1 на Основниот закон за пре-
кршоците. 

5) на сметката бр. 840-52112 — Парични казни 
од сообраќајни прекршоци, што и припаѓаат на 
републиката 

На сметката бр. 840-52112 се уплатуваат прихо-
дите од паричните казни што се наплатуваат спо-
ред Основниот закон за безбедноста на сообраќајот 
на патиштата („Службен лист на СФРЈ" бр. 15/70); 

6) на сметката бр. 840-52113 — Парични казни 
од кривични санкции, што и припаѓаат на републи-
ката. 

На сметката бр. 840 — 52113 се уплатуваат при-
ходите од паричните казни што се наплатуваат спо-
ред Законот за извршување на кривичните санкции 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/70); 

7) на сметката бр. 840-52120 — Парични казни 
што и припаѓаат на покраината; 

8) на сметката бр. 840-52140 — Парични казни 
што им припаѓаат на општините. 

9. Приходите на органите на управата се упла-
туваат во корист на посебната партија: 

1) на сметката бр. 845 — Евидентна сметка на 
приходите на органите на управата. 

На сметката бр. 845 се уплатуваат приходите на 
органите на управата што им припаѓаат на буџе-
тите на соодветните општествено-политички заед-
ници, како и приходите отстапени на органите на 
управата во смисла на членот 22 од Основниот за-
кон за финансирање на општествено-политичките 
заедници. 

10. Другите приходи се уплатуваат и тоа: 
1) на сметката бр. 840-62100 — Други сојузни 

приходи; 
2) на сметката бр. 840-62110 — Други републич-

ки приходи; 
3) на сметката бр. 840-62120 — Други покраин-

ски приходи; 
4) иа сметката бр. 840-62140 — Други општин-

ски приходи. 
На сметките наведени во одредбите по 1 до 4 иа 

оваа точка се уплатуваат разни непредвидени и вон-
редни приходи; 

5) на сметката бр. 840-62111 — Разлика во це-
ната одземена според членот 20 од Основниот за-
кон за пазарната инспекција („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65 и 30/68); 

6) на сметката бр. 840-62141 — Надоместок за 
искористување земјоделско земјиште; 

7) на сметката бр. 840-62142 — Дел од премијата 
за осигурување од пожар. 

11. Приходите од поранешните години се упа-
туваат и тоа: 

1) на сметката бр. 840-92100 — Приходи од пора-
нешните години што и припаѓаат на федерацијата; 

2) на сметката бр. 840-92110 — Приходи од по-
ранешните години, што и припаѓаат на републи-
ката; 

3) на сметката бр. 840-92120 — Приходи од по-
ранешните години, што и припаѓаат на покраината; 

4) на сметката бр. 840-92140 — Приходи од по-
ранешните години, што и припаѓаат на општината. 

На сметките наведени во одредбите под 1 
до 4 од оваа точка се уплатуваат приходите 
од поранешните години што во целина му припа-
ѓаат на буџетот на определена општествено-полити-
чка заедница, а за кои не е отворена уплатна смет-
ка во оваа наредба. 

12 Придонесите и даноците што се плаќаат три-
месечно а со кои граѓаните и приватни правни 
лица се задолжуваат во годишен износ, се упла-
туваат; 

1) на сметката бр 846 — Збирна — проодна 
сметка на придонесите и даноците на граѓаните. 

На сметката бр. 816 се уплатуваат, и тоа-
(1) придонес од личниот доход од земјоделска 

дејност КОЈ се пресметува според катастарскиот при-
ход; 

(2) придонес од личниот доход од самостојно 
вршење занаетчиски дејности; 

(3) придонес од личниот доход од самостојно 
вршење други стопански дејности; 

(4) придонес од личниот доход од самостојно 
вршење интелектуални услуги; 

(5) данок на приход од зградите на земјодел-
ците; 

(6) данок на приход од зградите на други об-
врзници ; 

(7) данок на приход од имот и имотни права; 
(8) републички данок на товарни друмски мо-

торни и приклучни возила и комби — возила; 
(9) општински данок на товарни друмски-мо~ 

торни и приклучни возила и комби-возила; 
(10) данок на орудија за производство во земјо-

делството; 
(1) данок на хибридна лоза; 
(12) данок на приход остварен со употреба на 

дополнителна работа на други лица од земјоделска 
дејност; 

(13) данок на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа од други лица од самостојно 
вршење занаетчиски дејности; 

(14) данок на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа од други лица од самостојно 
вршење други стопански дејности; 

(15) данок на приход остварен со употреба на 
дополнителна работа од други лица од самостојно 
вршење интелектуални услуги; 

(16) сојузен данок на промет на стоки на мало 
врз прометот остварен од самостојно вршеше зана-
етчиски дејности; 

(17) сојузен данок на промет на стоки на мало 
врз прометот остварен од самостојно вршење други 
стопански дејности, освен занаетчиски; 

(18) републички данок на промет на стоки на 
мало врз прометот остварен од самостојно вршење 
занаетчиски дејности; 

(19) републички данок на промет на стоки на 
мало врз прометот остварен од самостојно вршење 
други стопански дејности, освен занаетчиски; 

(20) републички данок на надоместоците за услу-
гите остварен од самостојно вршење занаетчиски 
дејности; 

(21) републички данок на надоместоците за услу-
гите остварен од самостојно вршење други стопан-
ски дејности, освен занаетчиски; 

(22) покраински данок на промет на стоки на 
мало остварен од самостојно вршење занаетчиски 
дејности; 

(23) покраински данок на промет на стоки на 
мало од самостојно вршење други стопански деј-
ности ; 

(24) покраински данок на промет на надоместо-
ците за вршење услуги од други стопански дејноста; 

(25) покраински данок на товарни, друмски мо-
торни и приклучни возила и комби — возила; 

(26) општински данок на промет на стоки на 
мало остварен врз прометот од самостојно вршење 
занаетчиски дејности; 
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(27) општински данок на промет на стоки на 
мало остварен врз прометот од самостојно вршење 
други стопански дејности — освен занаетчиски; 

(28) општински данок на надоместоците за услу-
гите ( ^ самостојно вршење занаетчиски дејности; 

(29) општински данок cia надоместоците за услу-
гите од самостојно вршење други стопански деј-
ности, ОСЕТИ занаетчиски; 

(30) придонес за основно здравствено осигуру-
вање на земјоделците; 

(31) придонес за проширено здравствено осигу-
рување на земјоделците; 

(32) БОДРИ придонес што му припаѓа на репуб-
личкиот фонд на водите; 

(33) надоместок за искористување мелиорациоии 
и водостопански објекти и постројки; 

(34) месен самопридонес во пари од земјодел-
ците; 

(35̂  #месен самопридонес во пари од други об-
врзници; 

(ЅС) камата; 
(37) трошоци за присилна наплата; 
(38) укинати приходи; 
(39) други приходи. 
За придонесите и даноците на граѓаните и при-

ватните правни лица, наведени во одредбата под 1 
од ставот 1 на оваа точка, Службата на општестве-
ното книговодство во рамките на збирната — проодна 
сметка ќе отвори посебни сметки. Ознаката на по-
себните сметки ќе ја определи Службата на опште-
ственото книговодство што општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на финансиите ќе 
ја внесува во спецификацијата односно во налозите 
за прекнижување на посебните сметки. 

Заради обезбедување евиденција за уплатените 
износи на месниот самопридонес по месни заедници, 
обврзниците на овој придонес врз уплатницата ќе го 
означат називот, односно бројот на месната заедни-
ца во чија корист се упатува месниот самопридонес. 

Покрај наведените придонеси и даноци, врз 
оза а збирна — преодна сметка се уплатуваат и дру-
гите давања на граѓани и приватни правни лица 
со кои се задолжуваат тие во годишен износ, а ги 
плаќаат тримесечно. За таквите приходи Службата 
ка општественото книговодство, на барање од оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на финансиите, ќе отвори посебни сметки во 
рамките на збирната — проодна сметка. 

Прекнижувањето на придонесите, даноците и 
другите давања на ѓраганите и приватните правни 
лица од збирната — проодна сметка бр. 846 врз 
одделни сметки отворени во рамките на основните 
сметки бр 840 и 842 ќе го врши Службата на оп-
штественото книговодство според видовите на при-
донесите и даноците, а врз основа на специфика-
цијата и вирманските- налози издадени од општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
финансиите. 

За отворените сметки за прокнижување на при-
донесите и даноците и другите давања на граѓани-
те и приватните правни лица, Службата на опште-
ственото книговодство ќе го извести општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на финан-
сиите. 

Ако општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на финансиите, во спогодба со корис-
ниците на придонесот за здравствено осигурување 
на зем]оделците, -водниот придонес и надоместокот за 
искористување мелиорациони и посебни водосто-
пански објекти и простроЈки и месниот самопридо-
нес, одлучи уплатата на тие придонеси односно на-
доместоци да не се врши врз збирната — прооди а 
сметка бр 846 туку врз посебни уплатни сметки 
односно жиро — сметка, уплатата на тие придонеси 
ќе се врши врз сметките наведени во одредбата под 
1 на точката 22, во одредбата под 1 на точката 24 
и во одредбите под 1, 2 од точката 30 на оваа на-
редба, освен надоместокот за искористување милиора-
циони и посебни водостопански објекти и ПОСТРОЈКИ 
што се уплатува непосредно врз жиро-сметката на 
Организацијата што ги извршила услугите. 

13 Трошоците за присилна наплата се уплату-
ваат 

1) на сметката бр. 840-1070 — Трошоци за при-
сила д наплата. 

14. Укинатите буџетски приходи се уплатуваат: 
1) па сметката бр. 840-1071 — Укинати буџет-

ски приходи. 
На сметката бр. 840-1071 се уплатуваат укина-

тите буџетски приходи ако прописите врз основа 
на кои се воведени тие приходи престанале да ва-
жат во поранешните години. Уплатените износи на 
приходите се распределуваат врз корисниците спо-
ред порановажечките прописи. 

II. Приходи на општествените фондови 

15. Каматите на фондовите во стопанството се 
уплатуваат и тоа: 

1) на сметката бр. 832-1000 — Камата на делов-
ниот фонд на работните организации и на банките 
за уплатите по обврските од 1970 година и поране-
шните години; 

2) па сметката бр. 842-1001 — Камата на кре-
дитниот фонд на банките за уплатите по обврски-
од 1970 година и поранешните години; 

3) на сметката бр. 842-1002 — Камата на сред-
ствата на општествено-политичките заедници за 
инвестиции во стопанството за уплатите по обврски-
те од 1970 година и поранешните години. 

4) на сметката бр. .842-1003 — Камата на делов-
ниот фонд за вршење угостителска дејност, дејност 
на туристичко посредување и дејност на услужно 
занаетчиство за уплатите по обврските од 1970 го-
дина и поранешните години; 

5) на сметката бр. -842-1004 — Камата на делов-
ниот фонд на комуналните стопански организации 
за уплатите по обврските од 1970 година и пора-
нешните години; 

6) на сметката бр. 842-1005 — Камата на делов-
ниот фонд на работните организации и на банките 
за уплатите по обврските од текуштата година; 

7) на сметката бр. 842-1006 — Камата на кредит-
ниот фонд на банките за уплатите по обврските од 
текуштата година; 

8) на сметката бр. 842-1007 — Камата на сред-
ствата на општествено-политичките заедници за ин-
вестиции во стопанството за уплатите по обврските 
од текуштата година; 

9) на сметката бр. 842-108 — Камата на делов-
ниот фонд за вршење угостителска дејност, дејност 
на туристичкото посредување и дејност на услуж-
н о г занаетчиство за уплатите по обврските од теку-
штата година; 

10) на сметката бр. 842-1009 — Камата на де-
ловниот фонд на комуналните стопански органи-
зации за уплатите по обврските од текуштата го-
дина. 

16. Придонесот за непосредна детска заштита се 
уплатува: 

1) на сметката бр. 842-1010 — Придонес за не-
посредна детска заштита. 

Па сметката 842-1010 се уплатува придонесот 
за непосредна детска заштита, ако живеалиштето 
на сите запослени работници се наоѓа над терито-
ријата на општината исплатитеЈГот. 

Ако ка ј исплатителот на личните доходи, по-
крај работниците од територијата на неговата оп-
штина, се запослени и работници со живеалиште на 
територијата на уште една општина, уплатата на 
придонесот за непосредна детска заштита за работ-
ниците од територијата на таа друга општина се 
врши непосредно врз соодветната уплатна сметка 
на општината на чита територија се наоѓа живеа-
лиштето на тие работници. Меѓутоа, доколку кај ис-
платите пот на личните доходи, покрај работници со 
живеачиште на територијата на неговата општина, 
се запослени и работници со живеалиште на тери-
торија од две или повеќе општини, за работниците 
од тие други општини придонесот за непосредна 
детска заштита се уплатува во корист на проодната 
сметка; 
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2) на сметката бр 842-950 — Проодпа сметка на 
придонесот за непосреда детска заштита. 

Исплатителите на личните доходи што вршат 
уплата па придонесот од одредбата под 2 на оваа 
точка, го искажуваат врз грбот од налошт за уплата 
или во посебен прилог распоредот на исплатените 
придоноси по републиките односно општините на 
чии територии се наоѓа живеалиштето на запосле-
ЕШ ге работници. 

Меѓутоа, исплатитслот на личниот доход може 
пресметаниот придонес за непосредна детска зашти-
та да го уплатува непосредно иа збирна - сметка 
842-1010 на општините на чии територии се наога 
живеалиштето па запослените работници наместо 
па проодната сметка 842-950, доколку е тоа попо-
волно за исплатителот. 

17. Придонесот за додаток на деца се уплатува: 
1) на сметката бр 842-1011 — Придонес за до-

датокот на деца. 
18 Придонесот за запомнување се уплатува* 
1) на сметката бр 842-1012 — Придонес за за-

помнување. 
19. Средствата за покривање на разликата во 

станарината се уплатуваат' 
1) на сметката бр 842-1013 — Средства са по-

кривање на разликата во станарината. 
На сметката бр. 842-1013 се уплатува дел од 

средствата определен од општинското собрание од-
носно од републиката за покривање на разликата 
во станарината (субвенционирање), 

2) на сметката бр 842-1014 — Заедничка сметка 
на средствата за покривање на разликата во ста-
нарината. 

Ако ка ј исплатителот па личните доходи се за-
послени работници односно ако комуналниот завод 
за социјално осигурување им исплатува пензии и 
инвалиднини на осигурениците чие живеалиште е 
на територијата на општината што е во состав на 
градот, средствата за покривање на разликата во 
станарината се унлатуваа врз заедничка сметка, — 
ако собранието на градот, во согласност со сите оп-
штини во состав па градот, донесе одлука за тоа. 

20 Придонесот за изградба стапови за учесни-
ците во Народноослободителната војна се уплатува: 

1) на сметката бр 842-1015 — Придонес за из-
градба на становите за учесниците во Народноосло-
бодителната војна. 

21. Придонесот за обнова на Босанска Краина 
се уплатува, и тоа. 

1) на сметката бр 842-1017 — Придонес за Бо-
санска краина од средствата за материјални расходи 
на општата потрошувачка, 

2) на сметката бр 842-1018 — Придонес за Бо-
санска Краина од личниот доход од работен однос; 

3) на сметката бр 842-1019 — Придонес за Босан-
ска Крампа од износот на наплатените придонеси од 
другите лични доходи, освен од личниот доход од 
работен однос 

22. Придонесот за социјално осигурување 
Придонесот за инвалидско и пензиско осигуру-

вање, како и придонесот за здравственото осигуру-
вање, се уплатуваат со посебни налози во корист 
на фондовите па здравственото осигурување одно-
сно на фондот на инвалидското и пензиското осигу-
рување во рамките па соодветните партии на ос-
новната сметка* 

1) на сметката бр 640 — Жиро-сметки на основ-
ните фондови на заедниците на социјалното осигу-
рување. 

На сметката бр 640 — врз соодветниот фонд 
односно посебната индивидуална партија — се уп-
латуваат и придонесот за основно здравствено оси-
гурување на земјоделците и придонесот за про-
ширено здјзавствено осигурување на земјоделците, 
ако не се плаќаат врз збирната — проодиа сметка 
од одредбата под 1 на точката 12 на оваа наредба. 

Ако се формира посебен фонд за инвалидско и 
пензиско осигурување на самостојните занаетчии и 
на самостојните угостители, придонесот за инва-
лидско и пензиско осигурување се уплатува по-
себно во корист на фондот за инвалидско и пен-

зиско осигурување на самостојните занаетчии са-
мостојните угостители односно врз посебна индиви-
дуална партија па основната жиро-сметка бр. 640. 

Бројот на соодветната индивидуална партија во 
рамките на жиро-сметката бр. 640 за придонесите 
што се уплатуваат со посебни налози ќе го определи 
надлежната организациона единица — филијала на 
Службата па општественото книговодство. 

23 Средствата на фондот на заедничките резер-
ви се уплатуваат. 

1) па сметктата бр. 842-1022 — Средства за ре-
публичкиог фонд на заедничката резерва; 

2) на сметката бр. 842-1028 — Средства за по-
краинскиот фонд па заедничката резерва; 

3) на сметката бр. 842-1027 — Средства за општин-
скиот фонд на заедничката резерва. 

На сметките наведени под 1 до 3 на ставот I 
на оваа точка се уплатува и придонесот за заеднич-
ките резерви на стопанските ор1анизации на терито-
ријата на оние републики што уште не донесле за-
кон врз основа на овластувањето од Општиот закон 
за формирањето и употребата па средствата на фон-
довите на заедничките резерви („Службен лист па 
СФР) \ бр 15 70, 

24. Водниот придонес, ако не се уплатува па 
збирната — проодната сметка на придонесите и 
даноците на граѓаните од одредбата под 1 на точка-
та 12 на оваа наредба се уплатува* 

1) па сметката бр 842-1023 — Воден придонес 
што му припаѓа на републичкиот фонд на водите. 

25 Филмскиот придонес и придонесот од надо-
местоците за изнајмени и увезени филмови се упла-
тува, и тоа 

1) па сметката бр 842-1025 — Филмски придо-
нес ; 

2) на сметката бр. 842-1026 — Придонес од на-
доместоците за изнајмени и увезени филмови 

26. Данокот на средствата за лични доходи се 
уплатува* 

1) па сметката бр. 842-1030 — Данок на сред-
ствата за лични доходи: 

На сметката бр. 842-1030 се уплатува данокот 
на средствата за лични доходи во смисла на членот 
21стазЗна Основниот закон за утврдувањето и рас-
пределбата на доходот во работните организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 32/68). 

27. Таксата на странски друмски возила се уп-
латува: 

1) на сметката бр. 842-1040 — Такса на странски 
друмски возила. 

28 Таксите на прометот па чапупкари и копи-
тари се уплатуваат 

1) на сметката бр 842-1041 — Републички такси 
на прометот па чапупкари и копитари 

На сметката бр 842-1041 се уплатуваат и так-
сите во готови пари што се наплатуваат при про-
метот fia чапункари и копитари (член 52 на Основ-
ниот закон за мерките за унапредување на сточар-
ството и за здравствената заштита на добитокот 
— (..Службен лист на СФРЈ * бр 16/65 и 29/66). 

29 Надоместоците што му припаѓаат на фондот 
за патишта се уплатуваат, и тоа: 

1) па сметката бр. 842-1050 — Надоместок за 
јавни патишта на друмски моторни возила; 

2) па сметката бр 842-10.11 — Надоместок за 
јавни патишта па друмски запрежни возила; 

3) па сметката бр 842-1052 — Надоместок од 
сопствениците на моторни и запрежни .возила за 
одржување чистотијата на градот 

30. Месниот самопридонес, ако општинскиот ор-
ган па управата надлежен за работи на финансии-
те одлучи месниот самопридонес во пари да не се 
уплатува на збирна-проодна сметка од одредбата 
под 1 на точката 12 од оваа наредба, ќе се уплатува: 

1) на сметката бр. 842-1060 — Местен самопри-
донес во пари од земјоделци; 

2) на сметката бр. 842-1062 — Местен самопри-
донес во пари од другите обврзници; 

Уплатитедите на месниот самопридонес се дол-
жни на грбот од уплатницата да го назначат називот 
односно бројот на месната заедница, на начинот 
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определен во одредбата под 1 од точката 12 на оваа 
наредба. 

31. Укинатите приходи на фондовите се упла-
туваат: 

1) на сметката бр. 842-1081 — укинати приходи 
на фондовите. 

На сметката бр. 842-1081 се уплатуваат уки-
натите приходи на фондовите, ако прописите врз 
основа на кои се заведени тие приходи престанале 
да важат во поранешните години. Уплатените износи 
на приходите се распоредуваат на корисниците спо-
ред порано важечките прописи. 

32. Работните и други организации, државните 
органи, граѓаните и приватните правни лица го уп-
латуваат данокот на промет и другите приходи за-
прени при исплатувањето на сметките на граѓаните 
— на соодветните сметки предвидени со оваа на-
редба. 

33. Обврзниците на придонесот, данокот и дру-
гите уплатители што ги уплатуваат приходите на 
сметките определени со оваа наредба, при уплату-
вањето на приходите на односните Схметки ќе го ис-
пишат на уплатницата (образец на платниот промет) 
односно на вирманскиот налог (образец на платниот 
промет), покра] оперативниот број на филијалата на 
Службата на општественото книговодство, бројот и 
називот на сметката, и статистичката ознака на оп-
штината предвидена од страна на Службата на оп-
штественото книговодство. 

Службата на општественото книговодство ка ј 
која се врши уплатувањето на приходите ќе им за 
соопшти на уплатителите статистичката ознака на 
општината. 

34. Уплатените приходи на буџетите и на оп-
штествените фондови се распоредуваат според опре-
делените инструменти (стапки) и спрема тоа на која 
општествено-политичка заедница или општествен 
фонд му припаѓаат приходите. Распоредувањето на 
уплатените приходи ќе се изврши, и тоа: 

а) на секој 6, 16, 25 и 28 ден во месецот: 
1) органите на управата и царинарниците — од 

индивидуалните партии на сметката бр. 845; 
2) Службата на општественото книговодство — 

од проодните сметки во рамките на основните сме-
тки бр. 840 и 842; 

б) на секој 8, 18, 27 и последниот ден во месецот: 
Службата на општественото книговодство — од 

збирната сметка во рамките на основната сметка 
бр. 840; 

в) на секој 9, 19, 28 и последниот ден во месецот: 
Службата на општественото книговодство — од 

збирната сметка БО рамките на основната сметка 
бр. 842; 

г) кон крајот еа секое тримесечје: 
општинскиот односно градскиот орган на упра-

вата надлежен за работи на финансиите — од 
збирните сметки бр. 840-1013 и 840-1014; 

д) на 31 декември: 
сите сметки предвидени со оваа наредба брз 

основа на упатството на Службата на општествено-
то книговодство за заклучокот и отворањето на 
сметки по работите на општествено-политичките за-
едници; 

ѓ) празнењето на сметките во напред наведе-
ните рокови ќе се врши во текот на месецот ако 
остварените приходи применуваат износ, и тоа: к а ј 
проодните сметки — на индивидуалните картички 
износ- од 1.000 динари, а ка ј збирните сметки износ 
од 3 ООО динари, со тоа што на последниот ден на 
празнењето во месецот да се празнат сите износи на 
остварените приходи. 

Општествено-политичките заедници и другите 
корисници на приходи, можат во спогодба со Слу-
жбата на општественото книговодство, да определат и 
такви износи за празнење па остварените приходи 
кои би биле помали од износите наведени во прет-
ходниот став. 

Ако општествено-политичката заедница или оп-
штествениот фонд го бара тоа, распоредувањето на 
уплатените приходи може, освен во роковите опре-
делени во одредбите по# а, б, и в од ставот 1 на оваа 
точка, да го вршат и во други рокови. 

35. Приходите на сојузниот буџет остварени до 
31 декември 1970 година а уплатени во сојузниот 
буџет до 31 јануари 1971 година, се уплатуваат, во 
смисла на членот 164 б од Основниот закон за фи-
нансирање на општествено-политичките заедници, 
на соодветните сметки од Наредбата за уплатување 
на приходите на општествено-политичките заедници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/68, 56/69, 4/70, 24/70 
и 39/70). 

Ако другите општествено-политички заедници, 
во смисла на членот 164 б став 3 на Основниот 
закон за финансирање на општествено-политички-
те заедници, одлучат приходи остварени до 31 де-
кември 1970 година а уплатени до 31 јануари 1971 
година да му припаѓаат на буџетот за 1970 година, 
тие приходи ќе се уплатуваат на соодветните сметки 
од наредбата наведена во ставот 1 на оваа точка. 

Уплатителите на приходи од ст. 1 и 2 на оваа 
точка на сите делови од налогот за уплата на при-
ходите ќе назначат во десниот агол: „за 1970 го-
дина". 

Исто така, заради точно разграничување на при-
ходите помеѓу 1970 и 1971 година, уплатителите на 
приходи се должни при уплатувањето на приходите 
до 31 јануари 1971 година за приходите што и при-
паѓаат на таа година, врз сите делови од налогот 
за уплата на приходите да назначат во десниот агол 
„за 1971 година". 

36. Содржината на статистичките извештаи за 
остварените и распоредните приходи на буџетите и 
општествените фондови ќе се утврди во согласност 
со прописот за донесувањето на планот на стати-
стичките истражувања. 

37. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за уплату-
вање на приходите на општествено-политичките за-
едници и општествените фондови („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/68, 56/69, 4/70, 24/70 и 39/70). 

38. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1971 година. 

Бр. 5-14648/1 
15 декември 1970 година 

Белград 

Сојузен секретар 

Јанко Смоле, е. р. 

715. 

Врз основа на членот 28 од Законот за Царин-
ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17 69, 27/69, 52/69, 
22/70 и 25/70), Сојузниот секретаријат за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ СЕ ВРШИ ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА ПЛА-
ТЕНА НА УВЕЗЕНИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИ-
ЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ,УПОТРЕБЕНИ 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ШТО СЕ 
ИЗВЕЗУВААТ 

1. Во Наредбата за условите под кои се врши 
враќање на царината платена на увезени репро-
дукциони материјали и делови за вградување, упо-
требени за производство на стоки што се извезу-
ваат („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66, 8/67, 32/67 
и 3/68) точ 4 и 8 се бришат. 

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

Бр. 3-14885/1 
8 декември 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 
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71Ѕ. 

Врз основа иа членот 91 точка 2 од Основниот 
закон за средствата за работа на органите на управата 
< ,Службен лист на СФРЈ ', бр, 46 64, 57/65 и 1/67) и 
членот 44 од Уредбата за финансиското и мате ри-
ја лното работење на органите на управата („Службен 
лист на СФРЈ", бр 52/66 и 38 67), СОЈУЗНИОТ секретар 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАШЕ НА ЗАВРШНА-

ТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

1 Во Упатството за начинот на составување на 
завршната сметка на органите на управата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 170) во точката 6 во од-
редбите под 7 на сите места бројот: „1969"' се заме-
нува со бројот* „1970 \ бројот* „1970" се заменува со 
бројот: „1971", а во загради зборовите: „30'68 и 56/69". 
се заменуваат со зборовите: „38/68, 56/69 и 32/70". 

2. Во точката 8 став 2 одредба под 10 по бројот: 
„715*' се додаваат зборовите: „за недвижности и 
предмети на опремата". 

3 Во топката 11 став 3 на крајот на одредбата 
под 2 точката и запирката се заменуваат со запирка 
и се додаваат зборовите: „односно други побарува-
ња и права по основ на предмети на опремата и 
предмети на заедничката потрошувачка.". 

Во одредбата под 7 зборовите во загради: 
„42/69 и 55/69" се заменуваат со зборовите: „42,69, 
55/69 и 28/70". 

Во одредбата под 9 зборовите: „за претходната 
година" се заменуваат со зборовите: „за тековната 
година". 

Во одредбата под 10 зборовите: „во претходната 
година" се заменуваат со зборовите: „во тековната 
година". 

4 Во точката 12 по ставот 1 се додава нов став 
2, кој гласи* 

„За членови на комисијата за попис не можат 
да бидат именувани сметкополагачот и лицата што 
ракуваат со парични или материјални вредности што 
се предмет на пописот.". 

По досегашниот став 6, кој станува став 7, се 
додаваат три нови става, кои гласат: 

„Средствата што не му припаѓаат на органот на 
управата се искажуваат во посебни пописни листи 
и органот на управата е должен еден примерок 
на дописната листа да му достави на корисникот 
на општествените средства на кого тие средства му 
припаѓаат. 

Средствата што му припаѓаат на органот на 
управата, но не се наоѓаат Kaj него туку кај друг 
корисник на општествени средства (на послуга за-
куп, поправка и ел ) посебно се искажуваат во по-
писните листи. Пописот на овие средства се врши 
врз основа на податоците од книговодството односно 
од другите документации, а податоците добиени со 
пописот посебно се искажуваат во пописните ли-
сти. 

Вредноста на средствата на опремата и сред-
ствата па заедничката потрошувачка што при по-
писот ќе е? најдат како вишок и за кои не е позната 
набавната цепа ја проценува комисијата за попне 
според пазарната цена на таквото средство; нама-
лена за степенот па истрошеноста " 

По досегашниот став 8, КОЈ стапува став 12, се 
додт^лт два нови става, кои гласат 

„Поодувањата односно обврските еа коп не по-
стои vp?/iHa документација, посебно се искажуваат 
во поит'спите листи 

Пописот па готови ге ш р и на чековите и па 
страпскте средства за плаќано врши со запи-
шување па износи!е добиени со броење, а подато-
ците добиени со пописот посебно се псњгпусиат БО 
пописните листи 

Досегашниот став 9 стапува став 15, а досега-
шниот став 10 стапува став 16. 

5 Во точ 13, 16 и 18 на сите места бројот: „1969" 
се заменува со бројот. .1970', а бројот: „1970" — со 
бродот „197Г . 

6. Во точкава 20 стаз 2 во загради зборовите: 
„15 68 и 50/63 се заменуваат со зборовите. „15/68, 
50'68, 55/69 и 32/70*'. 

7. Во образецот 1 во колоната 2, под редниот број 45 
се бришат запирката и бројот: ,.909'; под редниот 
број 52 зборовите: „и 120" се заменуваат со зборо-
вите „120 и 909', а под редниот 6poj 53 зборовите: 
„и 121" —со зборовите: „121 и 909'. 

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

Бр 5-15661/1 
23 декември 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

717. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за посеб-
ниот Основен контен план и посебните обрасци на 
билансот за банките („Службен лист иа СФРЈ", бр. 
16 69, 39;69 и 6/70), СОЈУЗНИОТ секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО 

БИЛАНСИТЕ НА БАНКИТЕ 

1. Во Упатството за содржината на одделните 
позиции во билансите на банките („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 30 69 и 12/70) во точката 8 алинеја 1 
на крајот се додаваат зборовите: „и контото 307", а 
во алинејата 13 на крајот — зборовите: „и кон-
тото 307". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Сите предмети од основните и обртните сред-

ства и изворите на тие средства за народната од-
брана се евидентираат вонбилансно и не се искажу-
ваат во билансот на состојбата." 

2. Во точката 11 во триесетишестата алинеја 
зборовите: „фонд на заедничката потрошувачка" се 
бришат, а по зборот „Југославија" се додаваат збо-
ровите: „освен приходите остварени по вложувања-
та на средствата на фондот на заедничката потро-
шувачка". 

По четириесетипеттата алинеја се додава нова 
алинеја четириесеишестата, која гласи: 

„— под ред. бр. 101 — е содржан и дел од де-
ловниот фонд издвоен за заедничките резерви на 
самостојните организации на здружениот труд, спо-
ред републичките прописи во смисла на членот 8 
став 2 од Општиот закон за формирањето и упо-
требата на средствата на фондовите на заедничките 
резерви (..Службен лист па СФРЈ", бр 1570). Упла-
тите по ОБОЈ основ се искажуваат под {Зед бр. 173 
во образецот биланс на состојбата " 

3. Во точката 23 по зборовите* „на податоците" 
се става запирка, а зборовите: „на начинот што го 
утврдила", се заменуваат со зборовите: „а чија 
форма и содпжина ја дава". 

Досегашните алинеи четириесетишеста до пе-
дссетивтора стартуваат алинеи чстириесетиседма до 
печесеттирста. 

4 Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на полазувањето во „Службен лист на 
СФРЈ1 . 

Бо l-10725'l 
23 депонии 1970 година 

Бег град 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 
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718. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за посеб-
ниот Основен контен план и посебните обрасци на 
билансот за осигурителните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 4/69 и 6/70), СОЈУЗНИОТ се-
кретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
БИЛАНСИТЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

1. Во Упатството за содржината на одделни по-
зиции во билансите на осигурителните организации 

Службен лист на СФРЈ", бр. 29/69 и 11/70) во 
точката 9 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Сите предмети од основните и обртните средства 
и од изворите на тие средства за народната одбрана 
се евидентираат воибиланено и не се искажуваат 
во образецот биланс на состојбата.'4 

2. Во точката 12 четвртата алинеја се менува и 
гласи: 

„— под ред бр. 16 се искажуваат приходите од 
пресметаните камати на деловните средства по си-
те основи, освен каматата пресметана на средства-
та на фондот на заедничката потрошувачка;". 

Во истата точка по седмата алинеја се додава 
носа алинеја осма, која гласи: 

„— под ред. бр 43 е содржан и дел од деловниот 
фонд издвоен за заеднички резерви според репуб-
личките прописи во смисла на членот 8 став 2 од 
Општиот закон за формирањето и употребата на 
средствата на фондовите на заедничките резерви 
(»Службен лист на СФРЈ", бр. 1570). Уплатите по 
ОВОЈ основ се искажуваат под ред. бр. 32 во обра-
зецот биланс на состојбата;". 

Досегашните алинеи осма до осумнаесетта ста-
нуваат алинеи деветта до деветнассетта. 

3. Во точката 31 по зборовите: „на податоците" 
се става запирка, а зборовите: .,на начинот што го 
утврдила" се заменуваат со зборовите: „а чија фор-
ма и содржина ја дава". 

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

Бр. 1-15726/1 
23 декември 1970 година 

Белград 

Сб ју зен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

719. 

Врз основа на членот 83 став 2 од Законот за 
воените судови („Службен лгст иа СФРЈ ' , бр 51/СГ1) 
државниот секретар за народна одбрана донесува 

Р Е Ш Е И 11 Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА МА ЛРГЛ:Т?~1 
НА ВОЕНАТА СТОПАЧСУ.А А Р Ш Г ? А 7 : ' \ 

ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА ЗА 2971 ГОДИНА 

За арбитри на Воената стс: анела асСп^гзажа при 
Државниот секретаријат за наредна од "руiia за 1971 
година се именуваат: 

1) Петровиќ Душан, полковник на правна слу-
жба во Државниот секретаријат за народна одбрана, 
КОЈ истовремено се определува и за заменик-претсе-
дател на воената стопанска арбитража; 

2) Марковиќ Бранислав, потполковник на правна 
служба во Државниот секретаријат за народна од-
брана, кој истовремено се определува за заменик-
претседател на Воената стопанска арбитража; 

3) Антониевиќ Слободан, генерален директор на 
претпријатието „Гранекспорт", Белград; 

4) Будисављевиќ Момчило, генерален директор 
на претпријатието „Југотехна", Белград; 

5) Цариќ д-р Славко, вонреден професор на 
Правниот факултет во Нови Сад; 

6) Фијавж Фрањо, генерален директор на прет-
пријатието „Словенија Садје", Љубљана; 

7) Хочевар Владислав, дипломиран инженер, те-
хнички мајор во Државниот секретаријат за народ-
на одбрана; 

8) Јовановиќ д-р Миодраг, полковник на финан-
сиска служба во Државниот секретаријат за народ-
на одбрана; 

9) Констаитиновиќ Глигорие, помошник-директор 
на претпријатието „Вардар" експорт-импорт, Скопје; 

10) Коруноски Слободан, интендантски мајор во 
Државниот секретаријат за народна одбрана; 

11) Дакиќ Урош, потполковник ка финансиска 
служба во Државниот секретаријат за народна ед-
рана; 

12) Лозо д-р Богдан, професор на Правниот фа-
култет во Сараево; 

13) Лупшиќ д-р Ѓорѓе, секретар на надворешно-
трговската арбитража при Сојузната стопанска ко-
мора ; 

14) Мекјавиќ Алекса, комерцијален директор на 
Јадранската слободна пловидба, Сплит; 

15) Милиќ Бора, воен службеник I класа на 
правна служба во Државниот секретаријат за на-
родна одбрана; 

16) Милиќ Радомир, дипломиран инженер, пол-
ковник на градежна служба во Државниот секрета-
ријат за народна одбрана; 

17) Омахен Иван, дипломиран инженер, полков-
ник на градежна служба во Државниот секретари-
јат за народна одбрана; 

18) Пардулски Митке, полковник на финансиска 
служба во Државниот секретаријат за народна од-
брана ; 

19) Стрезовски д-р Стрезо, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје; 

20) Суѓиќ Лазар, дипломиран инженер, советник 
во Секретаријатот за шумарство и дрЕна индустри-
ја на Сојузната стопанска комора; 

21) Сенковиќ д-р Зденко, директор на Деловното 
здружение на текстилната и памучната индустрија, 
Љубљана; 

22) Шмигматор Јурај, директор на претприја-
тието „Веќе", Загреб; 

?3) Шнајдер Златко, директор на извозното прет-
пријатие „Кемикалија'', Загреб; 

24) Турановски Трајко, потполковник на финан-
сиска служба во Државниот секретаријат за народ-
на одбрана; 

25) Телали Рикард, дипломирам инженер, гра-
ѓанско лице ич служба t o Државниот секрет::рч мт 
за народна одбрана; 

26) Жлваноѕик Небојша, дин помирам инженер, 
т е х н и ч к и ПГЛХСИЛ^к во Д р ^ :M;IOT с е к р е т а р и ј а т за 
народна одбрана. 

Бр 4о:о 
29 дске:^:рн 1П0 iедина 

Белград 

Државен секретар за 
народна одбрана генерал 

на армија, 
Никола Љубичић, е. р. 
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720. 

Врз основа на членот 24 од Законот за искори-
стување на воздухопловните пристаништа („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/64), директорот на Сојуз-
ната управа з а цивилна воздушна пловидба пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБО-
ТИТЕ НА ПРИФАЌАЊЕ И ОТПРЕМА НА ВОЗДУ-
ХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ, БАГАЖ И СТОКИ НА 
ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ И ЗА ТЕХ-
НИЧКИТЕ и друга УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ТИЕ РАБОТИ 

Член 1 
Во Правилникот за работите на прифаќање и 

отпрема на воздухоплови, патници, багаж и стоки 
на воздухопловно пристаниште и за техничките и 
други услови за вршење на тие работи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 27/64) по членот 18 се додава 
нов член 18 а, кој гласи: 

„Покрај техничките услови припишани во чл. 9 
до 18 на овој правилник, воздухопловните приста-
ништа отворени за меѓународен воздушен сообраќај 
мораат да ги исполнуваат уште и следните услови: 

1) да имаат посебна просторија со инвентар по-
требен за преглед на патници и на багаж кои се 
укрцуваат во воздухоплов; 

2) да имаат постојано место за безбедно сместу-
вање на багаж или на стоки кои по својата содр-
жина се сомнителни за безбедноста на воздушната 
пловидба (opyxije, експлозивни материи и др)." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 09-8459/1 
22 декември 1970 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

цивилна воздушна 
пловидба,-

Батрић Јовановиќ, е. р. 

721. 

Врз основа на членот 45 став 3 од Законот за 
воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за 
финансии, директорот на Сојузната управа за ци-
вилна воздушна пловидба издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТОК 

ЗА ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД НА ВОЗДУХОПЛОВ 

1. Во Наредбата за надоместок за извршен 
преглед на воздухоплов („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 51/69) во точката 1 во табелата одредбата под 5 
се менува и гласи: 

„5) едномоторен воздухоплов кој 
служи за работа за стопан-
ски цели 1.000 ЗОО 500" 

2. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1971 година. 

09 бр. 1107/1 
23 декември 1970 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

цивилна воздушна 
пловидба, 

Батриќ Јовановиќ, е. р. 

722. 

Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24'65, 57/65, 29/66, 52 бб, 12 67 и 54'67), Собрани-
ето на Југословенската заедница на социјалното о-
сигурување донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРОЦЕНТОТ ЗА ИЗДВОЈУ-
ВАЊЕ ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 
НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ЗА ПОМАГАЊЕ НА ЗАКРЕПНУВАЊЕТО 

НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО 1971 ГОДИНА 

1. Од вкупните средства од фондот на инвалид-
ското и пензиското осигурување .ќе се издвојуваат 
во 1971 година наменски средства за помагање за-
крепнувањето на пензионерите — по стапка од 1,5% 
од в о л н и о т износ на исплатените пензии. 

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

СК бр. 40 
23 декември 1970 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница 
на социјалното осигурување 

Претседател, 
Нгњац Нагоде, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод дваесет и петгодишни-
ната од излегувањето на весникот, а за особени за-
слуги и придонес во развојот на напред пите идеи, 
зацврснувањето и развивањето на работничкото са-
моуправување и за социјалистичките општествени 
односи и придонесот за ширењето на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Весникот „Rilmdja", орган на Покраинската 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Косово; 

Весникот „Јединство", орган на Покраинската 
конференција на Социјалистичкиот сојузен на ра-
ботниот народ на Косово; 
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Дневниот весник ..Magyer szo", орган па Покра-
инската конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Војводина. 

Бр 28 
11 февруари 1970 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Претседател 
на Сојузната Скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за од пи ку Бањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги на заштитата и спасу-
вањето на животи, општествен и личен имот со што 
е сторен значаен придонес за социјалистичката за-
едница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Доброволното противпожарно друштво — Ко-
њиц; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Дерлииг Алојз; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Туфекчич Мехмедалија; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хаџисмаиловић Ибрахим, Нинковић Пане, Ша-
хиновић Хасан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Барбарић Илија. Чакић Мустафа, Давидовић 
Бранко, Фајфер Здравко, Халилбеговић Хамдо, Ха-
сагић Нурија, Летић Салим, Милићевић Иван, Му-
јагић Сафет, Пејић Миливоје, Плетикоса Винко, 
Праско Кемал, Су карић АЛОЈЗ, Шабановић Ибрахим, 
Шалић Фрањо, Шкрбо Хилмија; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ахић Недим, Алексић Војислав, Бабињац Фах-
рија, Бајрамовић Осман, Бајрамовић Шефик, Бркић 
Теофик, Ц010 Фахрудин, Чарапина Томислав, Чатић 
Исмет, Дедић Ферид, Дерота Мијо, Догладовић Му-
стафа, Драгугпновић Јово, Емирић Емира, Гашић 
ВОЈКО, Гиља Станко, Хајдуковић Џемал, Халиловић 
Шефко, Ханџић Асим, Хецо Мујо, Петрановић Да-
нило, Јелић Глишо, Јовичић Јанко, Карић Мехмед, 
Ковачевић Благоје, Кридија Јован, Крстовић Осто-

ја, Круљ Раде, Лучић Живојин, Миртовски Алим, 
Мучибабић Анка, Ненадовић Миломир, Омерефен-
дић Омер Перовић Душко, Радош Ивица, Радова-
н о в ^ Стево, Савић Станоја, Савић Владо, Стар-
чевић Велико, Шавија Никола, Шехалић Расим. Ши-
рић Ивиц1, Терзимехић Мустафа, Тодорић Коста, 
Врањеш Велемир, Жиковић Мила; 

- за заслуги на делото ширење на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дукић Тодор, Сиврић фра Златко; 

за примерно залагање и постигнати успсси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Париповић Боја; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Авд^к Салих, Барбарић Ивица, Благојевић 
СТОЈКО, Бркић Шефика, Чичић Љубо, Чутурић Иви-
ца, Дерлић Смаил. Димитријевић-Векић Мила, Ђу-
реииовић Јово, Галић Анте, Хасагић Адем, Ходник 
Фердинанд, Хрњић Хасан, Јаран Расим, Јокић Си-
мо, Ковачевић Божана, Кресић Јуро, Квесић Винко, 
Лазић Душан, Мујић Осман, Мујкић Азиз, Павковић 
Фрањо, Пажин Здравко, Пињух Божо, Пралица 
Миле, Прелџић Абдулах, Тутњић Салих, Вучић На-
да, Вуковић Милош. 

Бр. 49 
15 април 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосив Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос -зави-
да и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Костовски Саво, Стефановски Димче; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ангеловски Јордан, Момировски Јован, Обочки 
Илија, Поповски Бошко, Саздовски Бранко, Ви-
доевски Ђорђи; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Атанасов Раде, Башевски Петар Георгиевски 
Илија, Јанковски Димитрија, Костовски Борис, Не-
делков Живко, Стојановић Петар, Темовски Јане; 
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за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Атанасов Трајко; 

за примерно залагање и постигнати успеси «о 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Билбил овски Благоја, Костовски Коста, Лазов-
ски Киро, Митић-Фортомарова Елисавета, Нико-
ловски Никола. Никушев Борис, Радевски Илија, 
Раим Раим, Стефанова Петранка, Томовски Глигор. 

Бр. 50 
15 април 1970 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 1 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги и постигнати 
успеси во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бобинац Иван; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Мургић Јандро, Папеш Едо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јурековић-Радаковић Даница, Мажибрада Шпи-
ро; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Баленовић-Припељаш Анкица, Delyannis-Кова-
чевић Вера, Делић Иван, Гранатир Блаж, Хегецић 
Габријел, Карамарковић Милош, Кнежевић-Влаи-
сављевић Љубица, Милаковић Петар, Милинковић-
-Милинковић Савка, Павичић Рафаела, Пазман Га-
бријел, Пунек Милан, Рожић Шимун, Внук Милан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бедњанец Мартин, Босак-Буљан Славка, Браје 
Звонимир, Брковић Божена, Цимеша Невенка, Цви-
тановић Владимир, Ераковић Стеван, Грах Алојз, 
Хорват Фрањо, Ловрић Михајло, Милачић-Мраовић 
Евица, Новак Катарина, Опара Милован, Папеш 
Стјепан, Пејковић Душан. Рифати Фарук, Рукавина 
Анка, Српка Павао, Шеић Милован, Ваљак Штефица, 
Вицковић Јоцо; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Болт Валент, Лустиг Андрија; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дебеуц Фрањо, Дилберовић Мато, Драгић Ан-
дрија, Хан-Гашпаровић Вукосава, Клепач Иван, 
Мишљеновић Стојан, Родић Војин, Велимировић 
Милош, 

за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Рибарић Иван; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Будисазљевић-Васовић Станка, Бурић Фрањо, 
Јакшић-Петриновић Mapnja, Корица-Лазић Драги-
ца, Михл-Турчин Вилма, Папеш Јосипа, Пенезић 
Јосип, Смајић-Лебинац Марија; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Дамјановић-Вист Славица, Лазић Милена. 

Бр. 51 
8 април 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод осумдесетгодишнината од 
излегувањето, а за особени заслуги во ширењето на 
напредни идеи, собирањето и мобилизацијата на 
железничарите во борба за социјалните и политич-
ките права и големиот придонес во изградбата на 
социјалистичкиот управен систем 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Весникот „Железничке новине", Белград. 

Бр. 52 
8 април 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одлукавањата одлучу-
ва да се одликува за особени заслуги во организи-
рањето на здравствената култура на најшироките 
слоеви на народот, во давање помош на жртвите на 
елементарни и воени непогоди и во хуманитарна 
активност 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Организацијата на Црвениот крст на Хрватска. 

Бр. 53 
8 април 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членог 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за покажана лична храброст во бор-
бата против непријателот 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Гриценко Галина Николаевна. 

Бр. 54 
8 април 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод шеесетгодишнината еа 
животот, а за долгогодишна револуционерна работа 
и за истакнати заслуги на развивањето и јакнење-
то на свеста на нашите граѓани во борбата за из-
градба на социјализмот и придонесот за зацврсту-
вањето на мирољубивата соработка и пријателски-
те односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Брецељ д-р Маријан« 

Бр 55 
14 април 1970 година : 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги во развивањето и зацвр-
стувањето на мирољубивата соработка и пријател-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Република Венецуела 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Д-р Antonio Jose Aveledo Leal. 

Бр. 57 
20 април 1970 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги и придонес во развива-
њето и зацврстувањето на пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Република Чиле 
СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 

ЛЕНТА 
Матео Мартинић Берош, 
Моне. Владимире Борић Црношија. 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Alfredo Lorca Valencia, Carlos Gonzales Jaksi6, 
Nelda Panicucci Bianchi, Петаѕр Марангунић, Иван 
Стипичић. 

Бр 58 
20 април 1970 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

678. Закон за овластување на Сојузниот из-
вршен совет за преземање определени 
мерки за спроведување на стабилизаци-
ја во стопанството — — — — — — 1509 

679. Закон за измена на Основниот закон за 
финансирање на општествено-политич-
ките заедници — — — — — — — 1509 

680. Закон за привремено кредитирање на 
Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на стопанскиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и краи-
шта — — — — — — — — — — 1510 

681. Закон за измени на Законот за опреде-
лување на пониски интересни стопи и за 
давање надоместок на интересот и дода-
тен интерес на определените кредити на 
товар на средствата на федерацијата — 1510 

682. Закон за дополнение на Законот за оп-
ределување на износот до кој Фондот за 
кредитирање и осигурување на опреде-
лени извозни работи може да презема 
обврски за 1971 и 1972 тодина — — — 1511 

683. Закон за дополнение на Законот за из-
двојување дел на приходот на федера-
цијата од сојузниот данок на промет на 
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Страна Страна 
стоки на мало за инвестиции во стопан- 704. Закон за измени и дополненија на Ос-
ството — — - _ _ _ _ _ _ — 15Ц новниот закон за водите — — — — 1526 

684. Закон за дополненија на Законот за из- 705. Закон за укинување на СОЈУЗНИОТ фонд 
двоЈување дел од приходите од сојузен за финансирање на научните дејности 1527 
данок на промет и од царини во корист 705. Одлука за доделување средства на Со-
на сметката на федерацијата за инве- ција листичка Република Хрватска од ре-
стиции во стопанството — — — — — 1512 зервниот фонд на федерацијата на име 

685. Закон за дополнение на Законот за на- помош за отстранување на штетите пред-
о ч у в а њ е иа дел од приходот од царина извикани со земјотресот во септември 
во корист на средствата на федерацијата 1970 година — — — — — — — — 1527 
за инвестиции во стопанството во 1970 7G7. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
година — — — — — — — — — 1512 дување дел од СОЈУЗНИОТ придонес од 

686. Закон за обезбедување на средствата на личниот доход од работен однос КОЈ ИМ 
федерацијата за инвестиции во стопан- се отстапува на републиките заради обез-
ството од 1 Јануари до 31 март 1971 година 1512 бедување средства за финансирање оп-

687. Закон за измени и дополненија на Ос- ределени форми на инвалидска заштита 1528 
новниот закон за изградбата на инвести- 703. Одлука за донесување на планот на ета-
л о н и т е објекти — — — — — — — 1513 тистичките истражувања за 1971 година 1528 

688. Закон за ослободување од плаќање ин- 709. Одлука за одобрување на финансискиот 
теркаларна камата на корисниците на план на Сојузната дирекција за резерви 
кредити од средствата на федерацијата на прехранбени производи за 1971 година 1617 
за инвестиции во стопанството — — — 1514 710. Одлука за потврдување на измените и 

689 Закон за привремено обезбедување на дополненијата на Статутот на Заедница-
делот на средствата за покривање на та на Југословенското електростопанство 1617 
пречекорувањето на трошоците на из- 711. Одлука за распишување дополнителни 
градбата на пругата Белград—Бар на те- избори за избор на еден пратеник за 
риторијата на Социјалистичка Републи- Стопанскиот собор на Сојузната скуп-
ка Црна Гора — — — — — — — 1515 штина — — — — — — — — — 1617 

690. Закон за отстапување на определени 712. Одлука за привремено распоредување 
приходи на федерацијата — на резерв- на девизите утврдени за потребите на 
ните фондови на општините Дрниш, федерацијата во првото тримесечје на 
Книн, Сињ и Гацко — — — — — — 1515 1971 година — — — — — — — — 1617 

691. Закон за отстапување на приходите на 7 1 3 Правилник за дополнение на Правилни-
федерацијата од каматата на фондовите к о т ' з а техничките мерки и за заштитата 
во стопанството — на резервните ф о н - п р и работата при рударски подземни ра-
дови на општините Дрниш, Книн, Сињ боти 1620 

692. Законче ^грГтичено~^ористен>е~на "сред- 1 5 1 6 7 1 4 ' Н а р е д б а 3 3 Уплатување на приходите на 
ствата на резервниот фонд на опште- заедници и 

i n r 7 i општествените фондови — — — — ioZU ствено-политичките заедници в о Ј 9 7 1 го- ^ Ш р е д б а З а и з м Ј а £ Ш р е д б а т а з а у с -

693!* Закон за привремените мерки во областа 
/ на утврдувањето на средствата за испла- ^ Г м а т е р и Т а л и и делови за в г р ^ в а њ е , 

тувањето на Л Ј 1 ч н и т е Ј ^ о д и во работните употребени за производство на стоки што 
и други ^организации — _ — — _ 1516 у извезуваат - - - - - - - 1629 х 694. Закон за измена на Законот за минимал- Ј 

ниот личен доход на работниците — — 1517 716. Упатство за измени и дополненија на 
695. Закон за измени на Законот за сојузните Упатството за начинот иа составување на 

придонеси од личниот доход на граѓа- завршната сметка на органите на упра-
ните — — — — — — — — — — 1518 вата — — — — — — — — — — 1630 

696. Закон за продолжување на роковите за 717. Упатство за измени и дополненија на 
утврдување на височината на придоне- Упатството за содржината на одделните 
сите и даноците на граѓаните за 1971 го- позиции во билансите на банките — — 1630 
дика — — — — — — — — — — 1518 718. Упатство за измени и дополненија на 

697./Закон за измени на Основниот закон за Упатството за содржината на одделни по-
пензиското осигурување — — — — 1519 зиции во билансите на осигурителните 

698. Закон за измени и дополненија на За - организации — — — — — — — 1631 
кон от за воените инвалиди од војните — 1519 719. Решение за утврдување на Листата на 

699. Закон за продолжување на роковите за арбитри на Воената стопанска арбитра-
определување на стапките на придонесот ж а при Државниот секретаријат за на-
за инвалидско и пензиско осигурување родна одбрана за 1971 година — — — 1631 
и за давање согласност на одлуките за 7 2о. Правилник за дополнение на Правилни-

, тие стапки за 1971 година — — _ — 1520 к о т з а работите на прифаќање и отпре-
700./ Закон за измени и дополненија на З а - м а н а воздухоплови, патници, багаж и 

конот за правата на носителите на „Пар- стоки на воздухопловно пристаниште и 
тизанска споменица 1941" — — — — 1521 з а техничките и други услови за врше-

701. Закон за измени и дополненија на За - ње на тие работи — — — — — — 1632 
* .конот за одликувањата — ^— — — — 1522 721. Наредба за измена на Наредбата за на-

702.' Основен закон за насочување и издво- доместок за извршен преглед на возду-
Јување на средствата за станбена из- хоплов — — — — — — — — — 1632 
градба — — — — — — — — — 1524 722. Одлука за височината на процентот за 

703. Закон за распоредување на нераспоре- издвојување од вкупните средства на 
дените средства што претставуваат раз- фондот на инвалидското и пензиското 
лика помеѓу набавната и продавната це- осигурување за помагање на закрепну-
на увезениот цемент — — — — — 1525 вањето на пензионерите во 1971 година 1632 
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