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201. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 14 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 11 ст. 1 и 2 од Законот за статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја, Собранието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 13 март 1985 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА СТАТИС-
ТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА 

ЗЕМЈА ЗА 1985 ГОДИНА 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 495 
13 март 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Душан Алимпие, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стојан Бјелајац, с. р. 

1. Се утврдува Програмата на статистичиките ис-
тражувања од интерес за целата земја за 1985 година, која 
ги содржи статистичките истражувања што не се опфате-
ни со Програмата на статистичките истражувања од инте-
рес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година, ка-
ко и измени и дополненија на статистичките истражувања 
опфатени со таа програма. 

2. Статистичките истражувања од интерес за целата 
земја што се спроведуваат во 1985 година ќе се финансира-
ат според прогамите од точка 1 на оваа одлука. 

3. Статистичките истражувања предвидени со Про-
грамата на статистичките истражувања од интерес за це-
лата земја за периодот од 1983 до 1985 година, содржани 
во одделите: Статистика на стопанските биланси - Ис-
тражувања што се спроведуваат секоја година под ред. бр. 
5 и 6; Статистика на стопанските биланси - Сводни анали-
тички истражувања под ред. бр. 17; Статистика на инвес-
тициите и на општественото богатство - Истражувања 
што се спроведуваат секоја година под ред. бр. 4, 5 и 6; 
Статистика на цените - Истражувања што се спроведува-
ат секоја година под ред. бр. 16; Статистика на индустри-
јата и рударството - Истражувања што се спроведуваат 
секоја година под ред. бр. 5; Статистика на шумарството -
Истражувања што се спроведуваат секоја година под ред. 
бр. 7; Статистика на здравственото осигурување под ред. 
бр. 9 и Научноистражувачки и развојни работи - Методо-
лошки работи под ред. бр. 29, нема да се спроведуваат во 
1985 година. 

4. Статистичките истражувања во 1985 година ќе се 
спроведуваат според Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја од точка 1 на оваа 
одлука и според Одлуката за утврдување на Програмата 
на статистичките истражувања од интерес за целата земја 
за периодот од 1983 до 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/82, 25/83 и 57/83). 

5. Програмата на статистичките истражувања од ин-
терес за целата земја за 1985 година претставува составен 
дел на оваа одлука. 

202. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА АРМИРАНО-
БЕТОНСКИ СРЕДСТВА ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ОТВОРИ 
ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ЗАСОЛНИШТАТА И ВО ДВОНА-

МЕНСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

1. На задолжително атестирање подлежат армирано-
бетонските и спрегнатите средства за затворање на отвори 
за движење (во натамошниот текст: средства за затвора-
ње) во засолништата и двонаменските објекти (во ната-
мошниот текст: засолништа). 

Средства за затворање се: врата, капаци и подвижни 
прегради чиишто крила се изработени од армиран бетон 
или се спрегнати. 

Средствата за затворање во смисла на оваа наредба 
се класифицираат според местото на вградување, и тоа: 

1) средства за затворање што непосредно се изложени 
на механичко, пожарно, радијациско и хемиско дејство (во 
натамошниот текст: непосредно изложени средства за за-
творање) и 

2) средства за затворање што посредно се изложени 
на механичко, пожарно, радијациско и хемиско дејство (во 
натамошниот текст: посредно изложени средства за затво-
рање). 

2. Постапките за испитување заради задолжително 
атестирање на средствата за затворање се следните: 

1) испитување на типот на средството за затворање -
постапка по која се испитуваат мострите за да се утврди 
дали одговараат на одредбите од оваа наредба, заради из-
давање на типски атест; 
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е); 

2) испитување на поединечно изработени средства за 
затворање - постапка по која се испитува средството за за-
творање за да се утврди дали одговара на одредбите од 
оваа наредба, заради издавање на поединечен атест; 

3) испитување на средства за затворање од домашно 
сериско производство - постапка за контролно испитува-
ње на средствата за затворање од производствената лини-
ја, заради утврдување на сообразноста на карактеристики-
те пропишани со оваа наредба со карактеристиките на 
атестираниот тип. 

Типот на средствата за затворање се определува спо-
ред следните карактеристики: 

1) мерите на светлиот отвор на довратниците (рамки-

2) дебелината на крилата - вратниците; 
3) заштитните својства; 
4) местото на вградување; 
5) функционалните карактеристики. 

3. На испитување заради задолжително атестирање 
подлежат следните карактеристики на средствата за за-
творање: 

1) техничката документација; 
2) мерите; 
3) отпорноста на механичко оптоварување; 
4) херметичноста; 
5) функционалноста; 
6) конструктивните карактеристики. 
4. Техничката документација содржи: 
1) конструкциски^ документација со главниот мон-

тажен нацрт (оклопниот цртеж), со цртежи на елементите, 
спецификација на материјалот и список на југословенски-
те стандарди и на преписите врз основа на кои е изработе-
на; 

2) пресметки кг носечките 'елементи на конструкција-
та и силите на :^бранувањето и исфрлањето на крилата за 
посредно изложените средства за затворање; 

3) технички услови за изработка со податоци за ква-
литетот на материјалите за изработка, за формата и мери-
те на составните делови, квалитетот на заварените споеви 
и материјалот за заварување и со податоци за материјали-
те за лентата ^ ззтинање и заштита од корозија; 

4) упатства за вградување, ракување и одржување. 
Ве поглед на мерите средствата за затворање мораат 

да х и исполнуваат следните услови: 
1) мерите мораат да бидат во согласност со мерите 

на светлиот отвор пропишани во Правилникот за технич-
ките нормативи за засолништа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/83) и со мерите прикажани во техничката докумен-
тација; 

2) толеранциите на мерите на светлиот отвор на до-
вратниците и на крилата изнесуваат ± 2 шш; 

3) дебелината на крилата на средствата за затворање 
мора да одговара на обемот на заштитата на засолниште-
то и мора да биде најмалку: 

400 4- У - 2шш - за непосредно изложени средства за 
затворање; 

120 + У— 2 шш - за непосредно изложени средства за 
затворање; 

4) деформираноста на крилата и рамките смее да би-
де таква што разликата меѓу подолгата и пократката дија-
гонала да изнесува најмногу 3 шгп; 

5) крилата на средствата за затворање мораат да ги 
преклопуваат рамките, и тоа: 

за непосредно изложени средства за затворање -
најмалку 45 тт ± 2 шш; 

- за посредно изложени средства за затворање - нај-
малку 40 ш т ± 2 т т ; 

6) зјајот меѓу површините на крилата (граничниците) 
и рамките во затворена положба н^ средствата за затвора-
ње изнесува до 2 шш; 

7) дозволената искривеност ќа крилата и рамките, 
мерена на краевите на дијагоналите, изнесува, и во разга-
зена и во затворена положба, до 2 шш. 

Во поглед на отпорноста на механичко оптоварување 
средствата за затворање мораат да ги исполнуваат след-
ните услови: 

1) непосредно изложените средства за затворање мо-
раат во границите на дозволените напони да го издржат: 
оптоварувањето на натпритисокот на воздушниот ударен 
бран изразено со статичко рамномерно поделено оптова-
рување кое дејствува вертикално на надворешната страна 
на крилата (во натамошниот текст: позитивно оптовару-
вање), а кое зависно од обемот на заштитата на засолниш-
тето изнесува 250, 700 или 1050 кРа и оптоварувањето со 
силата на одбојот изразено со статички рамномерно поде-
лено оптоварување кое дејствува вертикално на внатреш-
ната страна на крилата (во натамошниот текст: негативно 
оптоварување), а кое зависно од обемот на заштитата на 
засолништето изнесува 50, 140 или 210 кРа; 

2) посредно изложените средства за затворање мора-
ат, во границите на дозволените напони, да издржат пози-
тивно оптоварување кое, зависно од обемот на заштитата 
и од местото на вградувањето во приодниот ходник, од-
носно во ходникот на помошниот излез на засолништето 
(челно или бочно во однос на правецот на дејството), изне-
сува 100, 200, 300, 400, 600 или 900 кРа, и негативно оптова-
рување кое, зависно од обемот на заштитата и од местото 
на вградувањето, изнесува 20, 40, 60, 80, 120 или 180 кРа; 

3) дозволените напони во бетонот на армиранобетон-
ската конструкција на крилата на средствата за затворање 
се определени во табела 1: 

Табела 1 

4) дозволените напони во арматурата на армиранобе-
тонската конструкција на крилата на средствата за затво-
рање се дадени во табела 2: 

Табела 2 
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5) дозволените напони во челичните врзни елементи 
и во елементите на носивата конструкција на спрегнатите 
средства за затворање изнесуваат: 

- за притисок, свиткување и истегање, 0 дор = 0,8 б „ 
- за симнување Таор = 0,462 6 , 

каде што е: 
у - граница на развлекувањето; 

6) дозволениот уклон на крилата на средствата за за-
творање изнесува 1/500 дел од должниот распон на крила-

та, а дозволениот траен уклон на крилата изнесува 1/1000 
дел од тој распон, на местото на најголемиот укЛон. 

Во поглед на херметичноста средствата за затвореле 
мораат да исполнуваат еден од следните услови: 

1) при излагање на внатрешната страна на средство-
то за затворење на натпритисок од најмалку 100 Па, на 
температура на околината, е обезбедена непропустливост 
на минување на воздух, гасови, пареа и прав; 

2) при излагање на натпритисок на внатрешната 
страна на средството за затворење, на температура на 
околината, според начинот предвиден во точка 5 на оваа 
наредба, дозволеното паѓање на притисокот во херметизи-
рана комора изнесува Ар = 100 Ра. 

Во поглед на функционалноста средствата за затво-
рање мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) силата на забравување на крајот на лостот за рач-
но затворање односно отворање на средството за затвора-
ње не смее да биде поголема од 600 за вратата, 400 М за 

4капаците и 700 М за подвижните прегради; 
2) силата на крајот на лостот на механизмот за за-

движување на лизгавите подвижни прегради не смее да би-
де поголема од 150 К; 

3) вратата и капаците о^ точка 1 одредба под 2 на 
оваа наредба мораат да бидат изработени така што да 
овозможуваат ослободување на отворите за движење во 
случај на потреба, со исфрлање на нивните крила надвор, 
ако тие средства за затворање се во затворена и забравена 
положба; 

4) ако исфрлање на крилата се врши рачно, со помош 
на лост, силата на крајот на лостот не смее да биде пого-
лема од 700 К; 

5) ако исфрлање на крилата се врши рачно, со помош 
на механизам за исфрлање, силата на крајот на рачната на 
механизмот не смее да биде поголема од 250 К. 

Во поглед на конструкционите карактеристики сред-
ствата за затворање мораат да ги исполнуваат следните 
услови: 

1) да имаат праг висок најмалку 50 шш и широк нај-
многу 300 шш, со тоа што тој може да биде постојан или 
подвижен (подвижни прегради со лизгаво-подвижно кри-
ло, можат да имаат и впуштен праг); 

2) да имаат механизам за поединечно или централно 
забравување и од надворешната и од внатрешната страна, 
и тоа кај свртливите крила - најмалку на две места, а кај 
лизгаво подвижните крила - најмалку на четири места; 

3) да имаат механизам за забравување кој мора да би-
де обезбеден од самоотворање, а движењето на лостот при 
затворањето мора да биде одозгора надолу и мора да биде 
ограничено со граничник. Насоката на движењето на ме-
ханизмите (затворање-отворање) мора да биде видно обе-
лежена; 

4) довратникот мора да биде опремен со котви за 
врзување на ѕидната маса на засолништето и за пренесува-
ње на оптоварувањето на масата на средството за затвора-
ње и на оптоварувањето според одредбите од став 3 на 
оваа точка, на ѕидовите на засолништето. Бројот, мерите 
и распоредот на котвите мораат да бидат определени со 
пресметка така што да биде вклучен и распоредот на опто-
варувањето врз механизмите за забравување, шарките и 
потпирачите и мораат да обезбедат врска на довратникот 
(рамките) на средството за затворање со ѕидната маса на 
засолништето; , 

5) да бидат конструирани така што крилото да налег-
нува на довратникот од страната на позитивното оптова-
рување'; 

6) затиначката лента мора да биде поставена на кри-
лото и мора да биде вградена така што оптоварувањето 
да го преземат металните делови на крилата и довратни-
кот на средството за затворање. Затиначката лента треба 
да биде заштитена од непосредно топлотно дејство. 

5. Во врска со средствата за затворање се испитуваат 
техничката документација и следните карактеристики на 
тие средства, и тоа: 

1) техничката документација, заради утврдување на 
нејзината усогласеност со условите пропишани со оваа На-
редба и заради утврдување на сообразноста на мострата 
со техничката документација; 

2) мерите се испитуваат на рамна и цврста подлога со 
мерна лента и со механички мерила - еталони. 

Дебелината на крилата на средството за затворање се 
мери со чаталесто или клуновидно подвижно мерило, и 
тоа на следните места: 

а) на подвижните прегради и на вратите - на пресеци-
те на дијагоналата на 1/6 делови на површината на крила-
та и најмалку уште на шест места рамномерно распореде-
ни по должината на рабовите на крилата; 

б) на капаците - на пресекот на дијагоналите на кри-
лата и уште најмалку на четири места рамномерно распо-
редени по должината на рабовите на крилата. 

3) отпорноста на механичко оптоварување се испиту-
ва на следниот начин, и тоа: 

а) отпорноста на позитивно оптоварување се испиту-
ва така што: 

- како мостра за испитување се користи крилото на 
средството за затворање во кое е извршено кондиционира-
ње на бетонот во период од 28 дена; 

- на постаментот на уредот прикажан на слика 1 се 
поставуваат две мостри раздвоени со челична рамка меѓу 
кои е сместена хидраулична перница од гумирана синте-
тичка ткаенина дебела 1 тт. Хидрауличната перница има 
приклучоци за довод на вода и за испуштање на воздух. 
На приклучокот за испуштање на воздух е поставен мано-
метар за мерење на притисокот на испитувањето од класа 
на точност 1,6; 

- хидростатистичкќ притисок се создава со приклучу-
вање на водоводот преку редукцио.нен вентил односно со 
помош на рачна пумпа; 

- мострите се обезбедуваат од разделување со помош 
на стегалки на кои се пренесуваат силите на притисокот; 

- мострите се поставуваат на уредот за испитување 
така што една спрема друга се свртени со своите надво-
решни страни; 

- хидрауличната перница се полни со вода и хидро-
статичкиот притисок постепено се зголемува до испитни-
от притисок чија вредност зависи од местото на вградува-
ње и од обемот на заштитата на средството за затворање, 
а која е определена во став 3 точка 4 од оваа наредба; 

- мерење на напрегањето на материјалот на кон-
струкцијата на мострата се врши со помош на отпорнич-
ки тензометар и тензометарски мерни ленти; 

- тензометарските мерни ленти се поставуваат нај-
малку на девет места по две ленти, според слика 2; 

- мерење на најголемиот дозволен уклон ќа кон-
струкцијата на мострата се врши со помош на механички 
или електронска уклономери од класа на точност 1/100 
шш; 

- уклономерите се поставуваат во пресекот на дијаго-
налите на крилата; 

- испитниот притисок се одржува една минута; 
б) отпорноста на негативно оптоварување се испиту-

ва така што: 

- како мостра за испитување се користи средството 
за затворање со довратникот и со врзните елементи во кое 
е извршено кондиционирање на бетонот во период од 28 
дена; 

- на рамката на уредот за испитување, прикажан на 
слика 3, се зацврстува мострата која со својата внатрешна 
страна е свртена кон хидрауличната перница сместена ме-
ѓу мострата и челичната плоча (2); 
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- челичните врзни елементи (шарките, затворачите, 
ловиштата итн.) се испитуваат со тензометарски мерни 
ленти поставени на критичните места што се определени 
врз основа на статичната шема, или тие елементи се испи-
туваат одвоено преку силата на ломот која мора да биде 
најмалку трипати поголема од силата при дозволеното 
напрегање; 

- уклономерите се поставуваат според слика 4; 
- испитувањето во се друго се врши како за позитив-

но оптоварување. 
Испитувањата се повторуваат трипати, а резултатите 

од сите испитувања се бележат. 
Вредностите од напонот и уклонот добиени со мере-

њето не смеат да бидат поголеми од вредностите на дозво-
лените напони и уклони од став 3 точка 4 на оваа наредба; 

РАСПОРЕД НА МЕРНИТЕ ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ НА 
НАПРЕГАЊЕТО КАЈ ВРАТАТА, КАПАЦИТЕ И ПРЕ-

ГРАДИТЕ 

4) херметичноста се испитува поединечно - со за-
цврстување на средството за затворање на отворот на хер-
метизираната комора - или во пар со две мостри поставе-
на според слика 5, кога просторот меѓу мострите служи 
како херметизирана комора. Испитувањето се врши на 
еден од следните два начина, и тоа: 

а) испитување со дим - така што во херметизиран 
простор се врши палење на два грама „бергерова мешани-
ца", со истовремено воведување на воздух под притисок 
во тој простор. По стабилизирањето на натпритисокот од 
100 Ра во херметизираниот простор се затвора вентилот 

Слика 2 

на доводот на воздух и се врши контрола на продирањето 
на лимот по обемот на крилото со помош на извор на 
светлост со јачина најмалку 200 во трење од пет мину-
ти. 

Се смета дека мострата го исполнила условот на хер-
метичност, ако за време на испитувањето не дојде до про-
дирање на дим; 

б) испитување со паѓање на притисокот - така што по 
стабилизирањето на натпритисокот од 1000 Ра во херме-
тизираниот простор, со повторно отчитување на маноме-
тарот, по пет минути, се утврдува „почетниот притисок" 
кој не смее да биде помал од 400 Ра. Истовремено се врши 
контрола на херметичноста со отчитување на паѓањето на 
„почетниот притисок" на микроманометарот. 

Се смета дека мострата го исполнила условот на хер-
метичност, ако натпритисокот во херметизираниот про-
стор не опаднал повеќе од 100 Ра во однос на „почетниот 
притисок", во траење од пет минути; 

5) функционалноста се испитува на следниот начин: 
- со мерење на силата на забравување со динамоме-

тар или со соодветни тегови на најголемиот крак на лос-
тот, при што измерената сила не смее да биде поголема од 
пропишаната вредност; 
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Слика 3 
- можноста за исфрлање на крилото се утврдува така 

што тоа, заедно со довратникот ќе се вгради на порталот 
за испитување и така вградено се забравува со затворани. 
Со користење на лостови за исфрлање или на механизам 
за исфрлање крилото се одвојува од довратникот, при што 
силата на крајот на лостот за исфрлање, односно на кра-
јот на рачната на механизмот за исфрлање не смее да биде 
поголема од пропишаната вредност. Ова испитување се 
повторува трипати; 

6) конструкционите карактеристики се испитуваат ви-
зуелно и со мерење на пропишаните димензии со соодвет-
ни мерила. 

6. Организацијата на здружен труд што произведува 
средства за затворање, кон барањето за вршење на работи 
на задолжително атестирање, што го поднесува до органи-
зацијата на здружен труд овластена за вршење на работи 
на задолжително атестирање, ги доставува и следните 
податоци: 

, 1) фирма, односно назив и седиште на организацијата 
на здружен труд; 

2) краток опис на средството за затворање со дефини-
ција на типот според точка 2 од оваа наредба; 

3) техничка документација; 
4) доказ за квалитетот: 
- материјал за изработка на крилата (бетон и бетон-

ски челик) на врзните елементи и челичната конструкција; 
- материјал за изработка на затиначка лента; 
- заварени споеви; 
5) доказ за нештетноста по здравјето на луѓето на ис-

парувањата на материјалите за заштита од корозија по за-
вршното сушење на воздух, во случај на нивна изложеност 
на повишени температури; 

6) доказ за стручната способност на заварувачите во 
согласност со југословенскиот стандард Ј1ЈЅ. С.Т3.061. 

7. Мострите за испитување заради вршење на работи 
на задолжително атестирање на типот на средството за за-
творање ги избира организацијата на здружен труд овлас-
тена за вршење на работи на задолжително атестирање. 
Во рамките на секоЈ тип средства за затворање се земаат 
две мостри. 

ПОЛОЖБА НА УКЛОНОМЕРОТ КАЈ ВРАТАТА, КАПА-
ЦИТЕ И ПРЕГРАДИТЕ 
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Мострите по испитувањето му се враќаат на произво-
дителот на чување. 

В Извештајот за испитување на карактеристиките на 
сределлза.а за затворање содржи: 

1) основни технички податоци за средството за затво-
рање; 

2) податоци за земањето на мостри, и тоа: број на 
мострите, ознаки на мострите, место и датум на земањето 
ЅЈЗ ^сетрите и број на записникот; 

3) податоци за карактеристиките на средството за за-
творање утврдени во согласност со точка 5 од оваа наред-
ба; 

4) заклучок со образложение; 
5) фирма односно назив на организацијата на 

здружен труд овластена за вршење на работи на за-
должително атестирање, седиште и датум, потпис од ов-
ластеното лице и отпечаток на печатот. 

9. За средствата за затворање за кои со испитување ќе 
се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, ор-
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гнаизацијата на здружен труд овластена за вршење на ра-
боти на задолжително атестирање издава атест, кон кој 
прилага извештај за испитувањето. 

Атестот, со приложениот извештај за испитувањето, 
се издава во три примероци од кои еден се доставува до 
подносителот на барањето за атестирање, еден до Сојуз-
ниот завод за стандардизација, а еден задржува организа-
цијата на здружен труд што го издала атестот. 

Рокот на важење на атестот за атестираниот тип на 
средството за затворање што се произведува сериски е 
шест години од денот на издавање на атестот, ако со кон-
тролно испитување извршено според одредбите на точка 
11 од оваа одредба се утврди дека произведените средства 
за затворање се сообразни со атестираниот тип. 

Важењето на издадениот типски атест престанува и 
кога на атестираниот тип на средство за затворање се из-
вршат измени во конструкцијата, што влијаат врз пропи-
шаните карактеристики на средството. Во тој случај про-
изводителот мора за извршените измени да ја извести ор-
ганизацијата на здружен труд што го издала атестот, зара-
ди повторно атестирање на тој тип средства за затворање. 

Се смета дека средство за затворање има атест ако е 
произведено во рокот на важењето на атестот. Производи-
телот е должен сите произведени средства за затворање да 
ги сообрази кон атестираниот тип. 

10. Средството за затворање за кое е издаден атест, 
производителот односно увозникот го означува со атестен 
знак. 

Атестниот знак се втиснува од надворешнава страна 
на средството за затворање во горниот десен агол, а во 
согласност со Наредбата за изгледот и употребата на атес-
ниот^нак („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/79 и 31/81), при 
што големината „В" од точка 4 на таа наредба мора да из-
несува најмалку 50 т т . 

Атестниот знак со кој се означува средство за затво-
рање мора да содржи и две буквени ознаки и две бројчени 
ознаки. Буквените ознаки се. однесуваат на групата и под-
групата на југословенските стандарди на кои им припаѓа 
тоа средство (1Ж), а бројчените ознаки се' шифри на орѓа-
низациите на здружен труд овластени за вршење на рабо-
ти на задолжително атестирање. ^ 

Покрај атестниот знак, средството за затворање мора 
да биде означено и со посебна плочка, која содрхчи: 

1) податоци за фирмата односно називот и седиштето 
на производителот; 

2) ознака на видот и типот на средството за затвора-
ње, според табела 3; , 

3) мери на светлиот отвор и дебелина на крилата; 
4) број и датум на издавањето на типскиот атест, 
5) производствен број; 
6) година на производство. 
Минималната височина на ознаката е 5 mm, а височи-

ната на вдлабнатината или издаденоста - најмалку 1/10 
од височината на ознаката. На плочките за означување од 
не'рѓосувачки челик, длабочината на гравурата не треба 
да биде поголема од 0,6 mm, без оглед на височината на 
ознаката. 

Табела 3 

Вид и тип Назив или својство Ознака 

подвижни прегради P 

Вид врата V 

капаци К 

Место на непосредно изложено 
N 

вградување посредно изложено (заштитено) 
Z 

Заштитно отпорност на притисок Р 
својство херметичност H 

Насока на десна D 

отворање лева 
L 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ̂ „„„„^ П 
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Плочките за означување имаат дебелина еднаква на 
1/25 од нивната најголема димензија, но не помала од 2 
пити Се изработуваат од алуминиумски лим, не'рѓосувач-
ки челик, бронза или месинг. 

Плочката за означување се зацврстува на металната 
конструкција на средството за затворање на еден од след-
ните начини: 

1) со меко заварување или со тврдо заварување, ди-
ректно или со помош на рамка; 

2) со впуштени завртки што се зацврстени со пункти-
рање или со меко заварување; 

3) со заковки. 
Дебелината на плочката за означување може да се на-

мали на 1 mm, ако плочката е зацврстена со помош на 
рамка или ако е меко заварена или тврдо заварена по це-
лиот раб. 

11. Контрола на сообразноста на средството за затво-
рање кон атестираниот тип се врши три години по издава-
њето на атестот. 

Контрола на сообразноста на средството за затвора-
ње врши организацијата на здружен труд овластена за 
вршење на работи на задолжително атестирање која го из-
дала атестот. 

При контролата на сообразноста се испитуваат ка-
рактеристиките предвидени во точка 4 од оваа наредба. 

За контрола на сообразноста се користи една мостра, 
која се зема според постапката утврдена со оваа наредба. 

Ако со испитувањето се утврди дека три или повеќе 
карактеристики на средството за затворање не ги задолво-
луваат барањата пропишани во точка 4 од оваа наредба, 
атестот се одзема. 

Ако со испитувањето се утврди дека една карактерис-
тика или две карактеристики не ги задоволуваат барањата 
пропишани во точка 4 од оваа наредба - атестот се повле-
кува, а испитувањето на карактеристиката или на каракте-
ристиките што не задоволиле, се повторува за двократен 
број мостри. По така повтореното испитување, атестот се 
потврдува ако резултатите се позитивни, или се одзема 
ако резултатите се негативни. 

12. За вршење на работи на задолжително атестирање 
на средства за затворање Сојузниот завод за стандардиза-
ција може да овласти организација на здружен труд која 
ги исполнува следните услови, и тоа: 

а) да располага со следната опрема, и тоа: 
1) со мерни ленти, подвижни мерила и микрометар-

ски мерила или еталони за мерење на основните димен-

зии, зазорот и толеранциите пропишани со одредбите од 
оваа наредба; 

2) со" прецизна вага со опсег на мерење до 100 к^ и со 
точност на мерењето 100 % \ 

3) со уред за испитување на отпорноста на позитивно 
оптоварување (притисок) со хидраулична перница или 
хидростатичка комора, со опсег на натпритисок до 1200 
кРа и со можност за одржување и мерење на испитниот 
притисок; 

4) со уред за испитување на отпорноста на негативно 
оптоварување со хидраулична перница или хидростатичка 
комора, со опсег на натпритисокот до 250 кРа, со можност 
за одржување и мерење на испитниот притисок; 

5) со уред за мерење и регистрирање на притисокот 
по единица на време, најмалку со два давачи на притисок, 
со можност за мерење на повисоки вредности; 

6) со повеќеканален уред за мерење на напрегањето 
во материјалот, со истовремена можност за регистрирање 
на текот на кривата линија на промената на напрегањето; 

7) со соодветен број на тензометарски мерни ленти и 
со механички или електронски уклономер од класа на точ-
ност 1/100 mm; 

8) со уред за испитување на херметичноста, со ин-
струменти за отчитување на паѓањето на притисокот во 
единица на време и со светлосен извор со јачина од 500 XV 
за уочување на продирањето на дим; 

9) со портал за испитување на функционалноста на 
средството за затворање; 

10) со динамометар или тегови за мерење на силите 
на затворањето и исфрлањето на крилата на средствата за 
затворање; 

б) да има работници за вршење на работи на испиту-
вање на средства за затворање, кои ги имаат следните 
стручни квалификации: 

- ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата на средствата за затворање - дипломиран инженер 
од техничка струка со најмалку пет години работно искус-
тво врз работи на испитување на средства за затворање 
или врз рботи на испитување на карактеристиките на ар-
миранобетонски или спрегнати конструкции; 

- ако се во прашање стручни работници за спроведу-
вање на испитување на средства за затворање - најмалку 
еден дипломиран инженер од техничка струка и двајца 
стручни работници од техничка струка со средна стручна 
подготовка, со најмалку три години работно искуство врз 
работи на испитување на карактеристиките на средства за 
затворање или на армиранобетонски и спрегнати кон-
струкции. 

13. Организацијата на здружен труд овластена за 
вршење на работи на здолжително атестирање на сред-
ства за затворање е должна да изврши атестирање во рок 
од 60 дена од денот на земањето на мостри. 

14. Оваа наредба влегува во сила по истекот на една 
година од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 32-15473/1-84 
25 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

ПРИМЕР НА ОЗНАЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВО ЗА 
ЗАТВОРАЊЕ 
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203. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81),' Сојуз-

ниот комитет за земјоделствообјавува 

С П И С О К 
НА ПОМОШНИТЕ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е 

ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 31 ОКТОМВРИ 1983 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

Во периодот од 31 октомври 1983 година до 31 декември 1984 година издадени се решенија за домување во 
промет на,следните помошни лековити средства за употреба во ветеринарството: 

Реден 
број 

Назив на помош-
ното лековито 

средство 
Облик 

и пакување Начин на издавање Производител 
Број и датум на 

решението за 
пуштање во 

промет 

1 2 3 4 5 6 

1. ALFACRON 50 WP 
ad. us. vet. 

прашок, ќесе а' 
100 g, а 200 g и а' 
500 g 

1 се издава без ре-
цепт 

„CHROMOS" Загреб, CI-
ВА GEIGY, Bazel, Швај-
царија 

1761/1 
12 III.1984 

2. DIMILIN WP-25 
ad.us.vet 

прашок, ќесе а' 1 
kg и а' 25 kg 

се издава без ре-
цепт 

„GALENIKA" фармаце-
утско-хемијска индустри-
ја, Белград-Земун 

6.857/1 
14 III 1984 

3. FAMID 50 WP 
ad.us.vet, 

прашок, ќесе а' 1 
kg, кутија а' 5 kg, 
буре а' 50 kg 

се издава без ре-
цепт 

„CHROMOS''-Загреб, CI-
BA-GEIGY, Bazel, Швај-
царија 

7.306/1 
14III 1984 

Бр. 1580/1 
26 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за зем-

јоделство, 
д-р Милорад Станоевиќ, с. р. 

204. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), Сојуз-

ниот комитет за земјоделство објавува 

список 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБ-

РЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 31 ОКТОМВРИ 1983 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

Во периодот од 31 октомври 1983 година до 31 декември 1984 година се издадени решенија за пуштање во про-
мет на следните готови лекови за употреба во ветерината: 

Реден 
број Назив на лекот Облик и пакува-

ње на лекот Начин на издавање Производител на лекот 
Број и датум на 

решението за 
пуштање на ле-
кот во промет 

1 2 3 4 5 6 

1. AMPITREXI прашок, вреќичка се издава на рецепт ,,GALENIKA"- фармаце- 223/1 
ad us. vet a'100g;500g; утско-хемијска индустри- 5.11984 

1000 g и вреќа а' ја, Белград-Земун 
30 kg 
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1 2 3 4 5 6 

2. APIAKARIDIMr 

ad us.vet. 
брановита кар-
тонска лента 

се издава без ре-
цепт 

„DALMED''-Пчеларска 
задруга, Сплит 

9.623/1 
2.XII 1983 

3. BCK-FORTE + Е 
ad us. vet 

прашок, 
ќесе а' 20 g кутија 
а' 
100 g 500 g, 1 kg 

се издава без ре-
цепт 

„АЛКАЛОИД"-фарма-
цевтско - хе миска индус-
трија Скопје 

385/1 
12. VI1984 

4. FINADYNE 
ad us.vet 

солуција, шишен-
ца а 10 ml и к 50 
ml 

се издава на рецепт RO „KONIM''-Љубљана, 
ESSEX-SHEMIE AG Lu-
zern, Швајцарија 

1.531/1 
l.III 1984 

5. FURO-VIII 
ad us.vet. 

прашок нерас-
творлив во вода, 
кесиња а 
30 g, 60 g, 90 g, 120 
g, 150 g, 300 g, 600 
gn 1000 g 

се издава на рецепт „АЛКАЛОИД"-фарма-
цевтско-хемиска индус-
трија, Скопје 

'386/1 
12. VI1984 

6. GEOMYCIN rV-5 
ad.us.vet. 

солуција, шишен-
це a 50 ml и a 100 
ml. 

се издава на рецепт „Р1ЛУА"-фармацеутско-
-хемијска прехрамбен и 
козметичка индустрија, 
Загреб 

6.460/1 
14.111 1984 

7. CEOMYCIN rV-10 
ad.us.vet. 

солуција, шишен-
це а 50 ml и ши-
шенце а 100 ml 

се издава на рецепт 6.453/1 
14.111 1984 

8. HISTACLINEr 

ad.us.vet. 
суспензија, ши-
шенце а 50 ml и а 
100 ml 

се издава на рецепт „ВЕТРОМ" Белград, Се-
va-sanofi, Париз, Франци-
ја 

298/1 
12. VIII 1984 

9. JAMPICINEr 

ad.us.vet. 
прашок, ќесе к 
100 g, и а 200 g; 
кутија к 200 g џ 
1.000 g 

се издава на рецепт ВЕТРОМ" Белград, Ceva-
-sanofl, Париз, Франција 

7.104/1 
12. VIII 1984 

10. PEST-OL 
ad us.vet. 

течна вакцина, 
шишенце а 200 и 
1000 дози. 

се издава на рецепт Ветеринарски завод, Су-
ботица 

1.527/1 
14.1111984 

И. Вакцина на лигав-
ка и шал 
ОАС 
ad.us.vet. 

течна вакцина, 
шишенце а 500 ml 
и а 500 ml 

се издава на рецепт RO „AGROPROGRES" 
Љубљана, The, wellcome 
foundation LTD, Англија 

1.528/1 
16.11 1984 

12. VARAMIT 
ad.us.vet. 

хартиено ливче 
пластична фолија 
а 20 хартиички 

се издава на рецепт „СРБОЛЕК" Београд, 
пчеларски комбинат Бел-
град 

1.528/1 
14.1111984 

13. VETISEPTr 

ad.us.vet. 
прашок, ќесе а 
100 g шишенце а, 
кутија, со вреќич-
ки g и 1.000 g, и 
посебен дозатор а 
10g 

се издава на рецепт „СРБОЛЕК" ООУР 
„Пролеа" Белград 

1.297/1 
14.111 1984 

14. VITA - 3 
ad.us.vet. 

солуција, шишен-
це а 100 ml 

се издава на рецепт RO „AGROPROGRES" 
Ljubljana, The wellcome fo-
undation LTD, Англија 

6.II/1 
25. VI 1984 

Бр. 1377/1 . 
26 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за зем-

јоделство, 
д-р Милорад Станоевиќ, с. р. 



ПРОГРАМА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА 1985 ГОДИНА 

Обврски на статистичките и овлас-
тените органи и организации: 

Податоците се утврдува-
ат за: 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Назив и периодика на 
спроведувањето на ис-

тражувањето 
Содржина на истражувањето 

Кој е должен да 
дава податоци и 

во кој рок 

на
 ф

ед
ер

ац
иј

ат
а 

на
 р

еп
уб

ли
ки

те
 

и 
ав

то
но

м
ни

те
 

по
кр

аи
ни

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Статистика на стопански-
те биланси 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

1 Анкети за потрошувачка-
(9)2) та на домаќинствата 

(АПД): 

а) Текушта анкета за по-
трошувачката на не-
земјоделските дома-
ќинства (АПД-1) соби-
рање месечно,3) обра-
ботка тримесечно и го-
дишно 

б) Текушта анкета за по-
трошувачката на зем-
јоделските и мешови-
тите домаќинства 
(АПД-2) - собирале 
месечно, 3) обработка 
тримесечно и годишно 

I НОВИ ИСТРАЖУВАЊА1) 

Однос спрема лицето на чие име се води 
домаќинството, пол^ наполнети години на 
возраст, занимање, општествено-економ-
ска положба, квалификација, вид на рабо-
тата, област на дејноста, школска подго-
товка, број на членови во постојан рабо-
тен однос, број на активни членови, број 
на активни земјоделци, број на членови со 
лични примања, број на издржувани чле-
нови. Приходи по извори и трошоци по 
артикли - количини и вредности за околу 
500 артикли и услуги на лична потрошу-
вачка. Вид на станот, основ на користење 
на станот, снабденост на станот со елек-
трична струја и со водовод, вид на гориво 
што се троши за загревање на станот, 
снабденост на домаќинството со трајни 
потрошни добра, податоци за земјишниот 
посед и за бројот на добитокот, снабде-
ност на стопанството с6 земјоделски ма-
шини, податоци за натуралната потрошу-. 
вачка и податоци за залихите на земјодел-
ски производи. Користење на годишни од-
мори надвор од местото на постојаниот 
престој (должина и место на престојот и 
трошоци за престој). 

Статистички органи 

Околу 3500 из-
брани неземјо-
делски домаќ-
инства по исте-
кот на месецот 

Околу 3000 из-
брани земјодел-
ски и мешовити 
домаќинства -
по истекот на 
месецот 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за СР 
САП и СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење ла об-
расци и упат-
ства; собирање 
на податоци; 
пренесување на 
податоци на 
картички-лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола и доста-
вување на вери-
фикувани и ис-
правни ленти 

х X 25.03 
25.06 
25.09 
25.12 

1) Истражувања што не се опфатени со Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земЈа за периодот од 1983 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр 
72/82) 

3) Во заграда се дадени ред. бр. на статистичките истражувања од определена област на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата 
земЈа за периодот од 1983 до 1985 година 

4) Податоците за примени и дадени подароци и за одмори (годишни и други) се собираат тримесечно 
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Примени и дадени подароци: количи-
ни и вредности на земјоделско-пре-
хранбените производи и пијачки, вред-
ности на други артикли за лична по-
трошувачка, вредност на станот - куќа, 
земјиште, патни билети за годишни и 
други одмори, вредност на земјодел-
ските машини и справи. Податоци за 
користењето на станот - куќа (живеење 
бесплатно и во сопствен стан - куќа, 
површина на станот - куќа и просечна 
станарина по т2)4) 

Статистички органи 

2 Минимум на единствени-
ов) те показатели на развојот 

потребни за донесување и 
следење на остварување -

- то на планот за периодот 
1986-1990 година (МЈП-
-85/А) - експериментално 
истражување 

Вработени работници; капацитети; ос- Избрани орга-
новни средства; производство, услуги, низации на 
пролет; вредност на услугите и на про- здружен труд; 
метот на мало; потрошок на енер1 и ја и работни орга-
гориво; потрошок на основни сурови- низации со и без 
ни и репродукциони материјали; вку- основни органи-
пен приход и доход; инвестиции во п о зации на 
важни објекти; бруто-инвестиции во здружен труд; 
основните фондови; извоз и увоз на сложени орга-
стоки и услуги и др., а според Одлука- низации на 
та на СИС од 12 јули 1984 година за здружен труд; 
минимумот на задолжителните един- договорни орга-
ствени показатели, потребни за донесу- низации; земјо-
вање и остварување на плановите на делски задруги, 
самоуправните организации и заедни- занаетчиски Ја-
ди и плановите на општествено-поли- други и др и ра-
тичките заедници ботни зае шици 

30.09 

Изработка на 
упатства и об-
расци 

Учество во из-
работка на 
упатства и об-
расци ; собира-
ње и пренесува-
ње податоци на 
картички и лен-
ти; контропа и 
обработка на 
податоци 

(18) 

Сводни статистички ис-
тражувања 

Податоци за работењето 
на организациите на 
здружен труд во областа 
на малото стопанство 

Основни податоци од завршните сметки и Документација 
од полугодишните периодични пресметки на СОК и на 
и споредбени показатели на резултатите Сојузниот завод 
од работата на работниците и работењето за статистика 
на организациите на здружен труд во об-
ласта на малото стопанство - посебно за 
договорни организации 

С О К 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ, СР и 
САП 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија 

1) Измените и дополненијата на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година што се врши во 1985 година се означени со 



Основни податоци за општествениот про-
извод, народниот доход, вредноста на ос-
новните средства, остварените инвести-
ции и бројот на работниците на организа-
циите на здружен труд во областа на ма-
лото стопанство 

4 Податоци за работењето 
(19) на индивидуалниот сек-

тор во областа на малото 
стопанство 

Основни податоци за општествениот про-
извод, народниот доход, инвестициите и 
за бројот на работници и сопственици 

Статистика на работење-
то на организациите на 
здружен труд и на другите 
организации и заедници 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

(21) 

(22) 

Месечен извештај за пла-
ќањата извршени за смет-
ка на членовите на интер-
ната банка (П-1) 

Завршна сметка на опре-
делени корисници на оп-
штествени средства 
- Биланс 

Податоци за износите на: примени креди-
ти и позајмици; примања на име на са-
мопридонесот и слични примања од насе-
лението; плаќања за материјал на КОС, 
исплата на населението за производи и ус-
луги; издвојување за општи и заеднички 
потреби; запрени даноци на промет на 
производи и на извршени услуги; исплата 
за инвестиции помеѓу КОС ; вратени по-
зајмици и отплати на кредити; пласмани 
на сопствени средства и др. 

Податоци за износите на: активата (ос-
новни средства, парични средства, поба-
рувања, пласмани, разграничувања); па-
сивата (текушта обврски, временски раз-
граничувања; извори на средства); расхо-
дите (материјални, лични, посебни наме-
ни, надомести, помошта); приходите 
(членарини, дотации). Со истражувањето 
се опфатени КОС што вршат дејност на 
подрачјето на месната заедница односно 
на ОЗТ или кај други КОС или кај куќни 
совети што располагаат со општествени 
средства преку својата жиро-сметка 

') Рок за доставување на податоци за доходот и општествениот производ е 20 05 

Статистички органи 

Документација 
на статистички-
те и овластени-
те организации 
и на стопански-
те комори 

Статистички органи 

Документација Изработка на Учество во из-
на статистички" методологија, работка на ме-
те органи обработка на тодологија 

податоци 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија 

С О К 
Интерна банка 
08 мес. 
Филијала на 
СОК 
10 мес. 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на по-
датоци 

С О К 
Определени 
КОС 
28.02 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на по-
датоци 



Месечен извештај за рас-
членетиот промет на ин-
терните сметки на корис-
ниците на општествени 
средства (П-2) 

Податоци за примањата и издавањата на 
интерните сметки на основните организа-
ции на здружен труд и на работните заед-
ници што работат преку жиро-сметката 
на работната организација, и тоа: прима-
ња (5д населението и од КОС што влегу-
ваат во вкупниот приход; од буџетот, кре-
дити и позајмици; лотарија и осигурува-
ња од населението; самопридонеси од на-
селението); издавања (материјални тро-
шоци платени на друг (КОС и на населе-
нието за извршена работа и услуга; насе-
лението по основ на социјално осигурува-
ње, солидарност и сл. за камати; за оп-
шта, заедничка и друга потрошувачка; за 
инвестиции население по основ на лота-
рија, осигурување и сл.) и состојба на 
средствата на интерните сметки на корис-
ниците на општествени средства 

Збирни и консолидирани 
биланси на работните ор-
ганизации : 
- збирен биланс на успе-
хот 
- консолидиран биланс 
на успехот1) 

Податоци за средствата и изворите на 
средствата, за деловните и резервните 
средства и за средствата на солидарноста 
и за заедничка потрошувачка. Утврдува-
ње на доходот, распоредување на доходот 
и на чистиот доход; искажување на те-
куштата загуба и за покритието на загуба-
та; искажување на податоците за исплате-
ните лични доходи, за бројот на вработе-
ните, просечно користените деловни сред-
ства, инвестициите во тек, планираниот 
износ на вкупниот приход, на доходот, на 
чистиот доход, личните доходи, акумула-
цијата и други податоци за работната ор-
ганизација од формуларите што ќе ги 
пропише Сојузниот извршен совет 

согласност со прописот на СИС во врска со чл 43 и 44 од Законот за книговодството 

4 5 6 7 8 9 10 

С О К 
Работна органи-
зација преку чи-
ја жиро-сметка 
работи основна-
та организација 
на здружен труд 
и работната за-
едница 
08 мес. 
Филијали на 
СОК 
08 мес. 

Изработка на 
методологија, 
логичка контро-
ла, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Собирање на х 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на по-
датоци 

х " 20 мес. 

С О К 

Работните орга- Изработкана х х х 15.04 
низации 15 03 методологија, Собирање на 

обработка на податоци, пре-
податоци за несување на 
СФРЈ податоци на 

ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



С О К 

9 Пресметка на обртните 
(25) средства и на изворите на 

обртните средства (ОБС) 

Утврдување на дел од средствата за унап-
редување и проширување на материјална-
та основа на работата што се користи за 
обртни средства (основни средства; изво-
ри на средства за основни средства); об-
ртни средства (долгорочни пласмани, за-
губа и сомнителни и спорни побарувања; 
трајни обртни средства; краткорочни 
пласмани, други обртни средства) 

Организации на 
здружен труд 
односно заедни-
ци 15.031) 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
ленти; логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

10.04 

Статистика на инвестици-
ите и на општественото 
богатство 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на С О К 

10 Пријава на инвестициите 
(7) на Службата за општес-

твено книгиводство 
(СОК-ИН-1) - повремено 

Општи податоци за објектот (број на об- КОС - инвести-
јектот, статистичка ознака на намерувана- тори 
та инвестиција, адреса на ојбектот, наме- " - при пријава 
на на објектот, датум на почетокот на из- на почетокот 
градбата, година на завршетокот на из- на градењето 
градбата на објектот и др.); податоци за наобјектот-
претсметковната вредност; техничка -набавки на 
структура на вложувањето во претсмет- опрема 
ковната вредност (градежни работи, опре-
ма, други вложувања); обезбедување на 
средства (сопствени средства, здружени 
средства, средства на странски инвести-
тор, кредитни средства, други извори) 

Изработка на 
методологија 

Собирање на 
податоци, ло-
гичка и смет-
ковна контрола, 
внесување на 
податоци во да-
тотеки по ин-
вестициони об-
јекти 

С О К 

11 Пријава на промената на 
(8) претсметковната вред-

ност на инвестициите на 
Службата за општествено 
книговодсѓво (СОК-ИН-
-2) - повремено 

Податоци за пресметковната вредност 
(со досега пријавените пречекорувања, 
зголемување на пресметковната вред-
ност, намалување на пресметковната 
вредност ); техничка структура (градежни 
работи, други вложувања), обезбедување 
на средства (сопствени средства, 
здружени средства, средства на странски 
инвеститор, кредитни средства, други из-
вори), необезбедени средства 

КОС - инвести-
тори 

- при пријава 
на промената 
на пресмет-
ковната вред-
ност на инвес-
тициите, нај-
малку еднаш 
годишно 

Изработка на 
методологија 

Собирање на 
податоци, ло-
гичка и смет-
ковна контрола, 
внесување на 
податоци во ба-
тоски и по ин-
вестициони об-
јекти 

4) Во случај на СгатА/рни промени рокот е 75 дена од денот на спроведувањето на статусната промена Ако се менува состојбата на обртните средства и на изворите, рокот за поднесу-
вање на пресметката е 30 дена од денот на истекот на периодот за кој се составува таа пресметка 

VO 
00 



сок 

(9) 
12 

(10) 

(П) 

(12) 

Тримесечен извештај за 
определени плаќања и 
вложувања за инвестиции 
(СОК-ИН-3) 

13 

14 

15 

Месечен извештај за ис-
платите за инвестиции од 
средствата на инвестици-
оните кредити во корис-
тење на банкарските орга-
низации (ИН-К-1) 

Месечен извештај за из-
вршените плаќања за ин-
вестиции од интерната 
сметка на членот на ин-
терната банка на образе-
цот (P-1/а-ИБ) 

Снимање на сите инвести-
ции во тек што биле при-
јавени на Службата за оп-
штествено книговодство 
(образец Е-СОК), на сите 
запрени' инвестиции (об-
разец ИН-ОБ-101), на си-
те завршени инвестиции 
(образец ИН-ОБ-102), ка-
ко и на сите објекти што 

Плаќања од девизна сметка (сопствени 
средства, средства на странски ^инвести-
тор); странски кредит без посредство на 
домашни банки; стоковен кредит (дома-
шен, странски); работи во сопствена 
режија; прираст на основното стадо, до-
лгогодишни насади и шуми; вредност на 
работите и материјалите добиени без об-
врска за враќање; средства на странски 
^инвеститор во форма на производи и 
извршени работи; состојба на обврските 
спрехма добавувачите, состојба на дадени-
те неискористени аванси на добавувачите 

Исплати за инвестиции според општини-
те, според седиштето на инвеститорот, 
според инвеститорите и инвестиционите 
објекти од средствата на инвестиционите 
кредити во користење на банкарските ор-
ганизации 

Податоци за извршените плаќања од ин-
терните сметки на инвеститорите што се 
извршени со посредство на интерната 
банка, по инвестициони објекти 

КОС - инвести- Изработка на Собирање на 

Податоци за објекти во изградба: општи 
податоци: број на објекти, статистичка оз-
нака на намеруваната инвестиција, адреса 
на објектот, намена на објектот, датум на 
почетокот на изградбата, датум на за-
вршетокот на изградбата на објектот и 
друго; финансиски податоци: пресмет-
ковна вредност на инвестициониот објект 
според проектот и сите промени на неа, 
техничка структура, обезбедување на 
средства, необезбедени средства, догово-
рени инвестиции, недоговорени инвести-
ции, извршени вложувања, извршени пре-

течи 

15.04 
15.07 
15.10 
15.01 

методологија податоци, ло-
гичка и смет-
ковна контрола, 
внесување на 
податоци во да-
тотеки по ин-
вестициони об-
јекти 

Банкарски орга-
низации 
ОЅ.мес. 

Интерна банка 
месечно 
08 мес. 

Корисници на 
општествени 
средства - ин-
веститори, во 
текот на јануа-
ри 

С О К 

Изработка на Собирање на 
методологија податоци ло-

гичка и смет-
ковна контрола, 
внесување на 
податоци во да-
тотеки по ин-
вестициони об-
јекти 

С О К 
Изработка на Собирање на 
методологија податоци, ло-

гичка и смет-
ковна контрола, 
внесување на 
податоци од да-
тотеки по ин-
вестиционен об-
јект 

С О К 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци, пре-
несување на 
податоци на 
ленти, логичка 
и сметковна 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

20.02 



се градат за пазарот (об-
разец ИН-ОБ-103) 

носи на банкарски кредити на сметка на 
инвеститорот, трошоци за конзервирање 
за објекти чија изградба е запрена; пода-
тоци за запрени инвестиции: година на 
почетокот на изградбата, претсметковна 
вредност со пречекорувања, обезбедување 
на средства, необезедени средства, вкупна 

-вредност на извршените работи и набаве-
ната опрема, трошоци за конзервирање, 
податоци за завршени инвестиции: годи-
на на почетокот на изградбата, пресмет-
ковна вредност со пречекорувања, вкупна 
вредност на извршените работи и набаве-
на опрема; податоци за изградба на об-
јект за лазар: претсметковна вредност, 
пречекорувања и извори на средства 

Сводни аналитички ис-
тражувања 

16 Инвестиции во тек по ин-
(5) вестициони објекти и дру-

ги вложувања - тримесеч-
но 

Сите податоци што се водат во евиденци-
јата на инвестиционите објекти кај 
Службата за општествено книговодство, и 
тоа за: инвеститорот; објектот; пресмет-
ковната вредност (претсметковна вред-
ност на инвестиционите објекти според 
инвестиционата програма и промените на 
неа, техничката структура на вложување-
то, обезбедување на средства, необезбеде-
ни средства); договорените инвестиции 
(вкупно договорени инвестиции, догово-
рени инвестиции во земјата, договорени 
инвестиции во земјата за кои се обезбеду-
ваат плаќања, обезбедување на плаќања, 
необезбедено плаќање за инвестиции, до-
говорени инвес+иции со самостојни зана-
етчии, договорени инвестиции со стран-
ски содоговорувач, вредност на инвести-
циите во сопствена режија); недоговоре-
ните инвестиции; извршените вложувања 
(извршени плаќања, други извршени 
вложувања, дадени неискористени аванси 
на добавувачи); извршените преноси на 
банкарските кредити на сметка на инвес-
титорот; трошоците за конзервирање за 
објекти чија изградба е запрена 

4 5 6 
7 8 9 10 

-ч 

С О К 

Филијали на 
СОК врз основа 
на евиденцијата 
и документаци-
јата 
25.04 
25.07 
25.10 
25.01 

Изработка на 
методологија, 
логичка контро-
ла, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Собирање на 
податоци, ло-
гичка и смет-
ковна контрола, 
обработка на 
податоци 

10.05 

10.08 
10.11 
10.02 



17 Месечен извештај за ис-
(6) платите за инвестиции од 

сметката на инвестито-
рот и од средствата на 
кредитот 

Податоци за извршените плаќања: од 
жиро-сметката (преку Службата, преку 
интерната банка); од други сметки кај 
Службата (издвоени средства за обезбеду-
вање финансирање на инвестиции, други 
издвоени средства за . инвестиции, сред-
ства за заедничката потрошувачка); од 
кредитните средства на домашни банки 
(во динари, динарска противвредност на 
девизни кредити, курсни разлики пресме-
тани на исплатите во текуштата година); 
од кредитите пласирани преку банките по 
комисиони работи (во динари, динарска 
противвредност на девизни кредити, кур-
сни разлики пресметани на исплатите во 
текуштата година) 

Статистика на парите и 
кредитите 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

Податоци за состојбата на определени 
средства на банките и на други финансис-
ки организации: 

1. Состојба на жиро-сметките, 

2. Износ на користените средства преку 
износот на расположивите средства на 
жиро-сметката на банката, во смисла 
на член 111 став 3 од Законот за СОК 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83),. 

3. Состојба на паричните средства на ре-
зервниот фонд, 

4. Износ на користените средства на ре-
зервниот фонд за одржување на дневна-
та ликвидност на банките, 

5. Износ на користените средства на за-
должителната резерва за одржување на 
дневната ликвидност на банките, 

6. Состојба на кредитите за одржување на 
дневната ликвидност што банките ги 
користат кај НБ на Југославија 

18 Дневен телеграфски из-
) вештај за ликвидноста на 

банките и на определени 
финансиски организации 

4 5 6 7 8 9 10 

С О К ' 

Филијали на Изработка на Собирање на х х к 20 мес 
СОК - врз осно- методологија, податоци, ло-
ва на евиденци- . логичка контро- гичка и смет-
јата и докумен- ла, обработка ковна контрола, 
тацијата 12 мес на податоци на обработкана 

СФРЈ податоци 

Народни банки 

Банки и други 
финансиски ор-
ганизации, на-
родни банки -
секој работен 
ден до 10 часот, 
а народните 
банки на НБ на 
Југославија се-
кој работен ден 
до 12 часот 

Изработка на 
методологија, 
печатење на об-
расци и обра-
ботка на пода-
тоци на СФРЈ 

Собирање, кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци 

х Крајот 
на 

секој 
рабо-

тен 
ден 
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Статистика на цени! е 

Свод ни" аналитички ис-
тражувања 

19 Тримесечен извештај за 
(5) цените на опремата (ц-

-51) - домашна -и увозна 
опрема 

20 
(6) 

СО 
21 

22 
(11) 

23 
(12) 

Цена на опремата по зидови на опрема 

Индекс на животните тро-
шоци по групи, по намена 
на потрошувачката 

Индекс на животните тро-
шоци за домаќинства со 
најниски и највисоки при-
ходи 
- шестомесечно 
Статистика на индустри-
јата и рударството 
Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

Попис на малото стопан-
ство што се врши со са-
мостоен личен труд со 
средства за работа во соп-
ственост на граѓани 

Пробно статистичко ис-
тражување за трошоците 
на геолошко-рударските 
истражувања во 1984 го-
дина 

Индекси на животните трошоци по групи, 
по намена на потрошувачката (исхрана, 
тутун и пијачки, облека и обувки, домува-
ње, хигиена и здравје, култура и разонода, 
сообраќај и ПТТ) врз основа на цените во 
трговијата на мало на околу 350 произво-
ди во 50 до 60 градови односно на соодве-
тен број на производи во потребен број на 
градови 

Индекси на животните трошоци по групи, 
по намена на потрошувачката за домаќ-
инството со најниски и највисоки приходи 

Документација 
на статистички-
те органи 

Документација 
на статистички-
те органи 

Документација 
на статистички-
те органи 

Дејност, сопственици, работници, деловен 
простор, финансиско работење, потрошу-
вачка на електрична енергија, погонски 
машини и мотори, технички и сместувач-
ки капацитети и друго 

Планирани и поторшени средства и пла-
нирани и извршени работи на геолошко-
-рударските истражувања за минерални 
суровини и подземни води; локација и 
вид; лежишта и наоѓалишта; планирани и 
потрошени средства по извори на финан-
сирање (сопствени средства) здружени 
средства, средства на СИЗ, ОПЗ, кредити 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
индексите на це-
ните 

Статистички органи 
Изработка на Пресметување 
методологија, на индекси спо-
обработка на ред потребите 
податоци за СР, на СР и САП 
САП и СФРЈ 

Статистички органи 

Изработка на 
методологија, 
пресметување 
на индекси за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Сопственици на 
дуќани и собра-
ние на општи-
ната 
30.09 

Организации и 
заедници - но-
сители на 
вложувањето во 
истражувањето 
на минерални 
суровини и на 
подземни води 
30.03 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ. СР, САП 
и општините 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и контрола на 
податоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ, СР и 
САП 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и контрола на 
податоци 

30.03 
30.06 
30.094 

30.12 

/ 04 мес. 

Пресметување 
на индексот 
според потреби-
те на СР и САП 

15.01 
15.08 

1986 

30.09 



1 2 3 

домашни и странски, вложување на стран-
ски лица и др.) и по видови истражувања 
(за основно и за детаљно истражување); 
обем и вредност на планираните и из-
вршените работи по видови на работи (ге-
одетски работи, изработка на карти, изра-
ботка на профили, геолошки работи, гео-
физички работи, истражни дупки, ис-
тражни бунари, истражни рударски рабо-
ти, хидрогеолошки истражувања и испи-
тувања, лабораториски истражувања и ис-
питувања, технолошки истражувања и ис-
питувања и друго) 

Статистика на земјодел-
ството и рибарството 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-

24 Годишен извештај за про- Површини, обем на производството за зе-
(24) изводството на зеленчук ленчук и цвеќе и потрошок на енергија во 

и цвеќе во заштитен про- заштитен простор 
стор (ПО-73) 

Градежна и станбена ста-
тистика 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

25 Аналитички индекс на 
(10) трошоците за градење на 

станбени згради (Граѓ. 51) 
- пробно 

Цени на градењето и структура на цената 
на градењето за типски станбени згради -
вкупно и според видот на градежните ра-
боти 

Статистички органи 

Организации на 
здружен труд од 
областа на зем-
јоделството, 
земјоделски за-
други и други 
организации 
што во својот 
состав имаат 
единици што се 
занимаваат со 
ова производ-
ство 
07.02 

Изработка на , 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 

Избрани орга-
низации на 
здружен труд, 
што изведуваат 
градежни рабо-
ти 
30.04 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



10 

26 
(39) 

(3) 
27 

(4) 

Статистика на сообраќа-
јот и врските 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

Пробно истражување за 
прометот во луките за ме-
ѓународни линиски пре-
вози и за остварените 
превози во меѓународни-
от линиски сообраќај 

Статистика на население-
то 

Сводни аналитички ис-
тражувања 

Попис на населението, 
домаќинствата и станови-
те во 1981 година1^ 

28 

Податоци за пристигнати ч отпатува:?!' 
бродови во линиска и слободка пловидба 
- БРТ, НРТ, вид на бродови, знамиња, 
земја на доаѓање и заминување, превезени 
патници и товар со овие бродови по земји 
на натоварување и растоварување, вид на 
стоки, возарина остварена во линиски 
превоз и др. 

Натамошна обработка на податоци на 
ПСДС/81 на барање од корисникот 

Изработка на стандардни 
демографски показатели 
за потребите на меѓуна-
родните организации -
годишно 

Статистика на здравстве-
ното осигурување 
Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 

Основна попис-
на документа-
ција на статис-
тичките органи 

Големина, разместување и густина на на-
селеност, територијална припадност и 
големина на домаќинствата и др. 

Документација 
на статистички-
те органи 

Статистички органи 

Избрани Л) -IRK 
капетан^ и ни-
вни испостави 
до 5. во месец за 
претходниот 
месец во избра-
ниот тримесе-
чен период 

Изработка на 
методологија; 
обработка на 
пода гоци --а из-
брани капега-
нии 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и логичка к 
сметковна кон-
трола и доста-
вување на пода-
тоци 

Статистички органи 

Учество во ме-
тодолошки под-
готовки на про-
грама за табе-
лирање 

Методолошка 
подготовка на 
програми за та-
белирање, изра-
ботка на проек-
ти на обработка 
и обработка на 
податоци за СР, 
САП и СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на 
показатели 

30.09. 

- х х 31.12. 

х х 31.03 

Сојуз и СИЗ на здравственото 
осигурување и здравството 

29 
(10) 

Збирен годишен извештај 
на посебните податоци од 

Побарувања, обврски, резерви, солидар- СИЗ на здрав- Изработка на Печатење на об-
ност, други намени, непокриени расходи, ственото осигу- методологија, расци и упат-

. кредити, инвестиции и др. 
Пописот на населението, домаќинствата и становите во 1981 година е спроведен врз основа на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во 1981 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр 41/80) 

X X X 31.04 



30 
(41) 

билансот на состојбата на 
СИЗ на здравственото 
осигурување и на здрав-
ството по видови на заед-
ници (образец ЗС-8) 

Статистика на правосуд-
ството 
Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на 
Статистички извештај за 
правосилно завршени 
стечајни предмети (РС-
-ст/вр) - годишно 

Правосилно окончани предмети на стечај, 
стечајни субјекти (основна организација, 
договорна организација, други субјекти 
предвидени со закон), дејност, утврдена 
стечајна маса, утврдени побарувања и 
број на работници на кои поради стечај 
им престанува работниот однос 

31 Статистички извештај за 
(42) правосилно завршени 

предмети за редовна лик-
видација (РС-рл/вр) - го-
дишно 

Правосилно окончани предмети за редов-
на ликвидација, ликвидациони субјекти, 
дејности и број на работници на кои им 
престанува работниот однос поради ре-
довна ликвидација 

32 Статистички извештај за Примени, решени и нерешени предмети 
(43) вонредните правни леко- според видот на вложениот вонреден, пра-

ви кај судовите на вен лек, резултати од окончувањето на по-
здружениот труд (СЗТ- стапката според вложените правни лекови 
-впл.) - годишно 

Научноистражувачки и 
развојни работи во ста-
тистиката 

Меѓусебни односи на сто-
панските дејности на ре-
публиките и автономните 
покраини (imput-output 
табели на републиките и 
автономните покраини) -
изработка на единствена 
методологија 

Комплексен приказ на структурата на 
производството, распределбата и потро-
шувачката во стопанството на републики-
те и автономните покраини, според деј-
ности и основни категории на распредел-
бата 

4 5 6 7 8 9 10 

рување и здрав-
ството 
28.02 

обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Секретаријат за правосудство 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

х х 01.04 

Секретаријат за правосудство 

Редовен суд 
надлежен за во-
дење на постап-
ката 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

х х 01.04 

Секретаријат за правосудство 

Суд на 
здружениот 
труд надлежен 
за водење на по-
стапката 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ , 

Печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

01.04 

Статистички органи 

Изработка на Учество во из- х 1955 
методологија работеа на ме-

тодологија 



34 Методологија за следење 
(64) на жртви на кривично де-

ло 

35 Методологија за следење 
(65) на извршувањето на кри-

вични санкции 

36 Истражување за снабде-
(67) носта на пазарот со нај-

важни артикли за широка 
потрошувачка 

37 Испитување на можнос-
тите за рационализација 
на истражувањето - ком-
плексен годишен извеш-
тај на организациите на 
здружен труд и на работ-
ните заедници од ^про-
изводствените дејности и 
органите на управата 
(КГИ-02) 

(4) 

Методолошки основи за статистичкото 
истражување за жртви на кривично дело 

Методолошки основи за статистичките 
истражувања за извршувањето на кривич-
ни санкции 

Снабденост на пазарот со 15-20 најважни 
прехранбени и непрехранбени артикли за 
широка потрошувачка 

Испитување на можностите за рационали-
зација на истражувањето КГИ-02 по пат 
на непосредно преземање на податоци од 
завршните сметки од ленти на СОК, изра-
ботка на предлози за претходно приспосо-
бување на контните планови и на билан-
сните шеми за потребите на ова ис-
тражување 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методолошки работка на ме-
основи тололошка ос-

нова 

Статистички органи 
Израбо i на на Учество во из-
методолошка работка на ме-
основа тодолошки ос-

нови 
Статистички органи 

Истражувањето 
ќе го спроведе 
Републичкиот 
завод за статис-
тика на СР Ср-
бија 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
проекти за ра- работката на 
ционализација проект за раци-

онализација 

10 

31.03 
1985 

31.03 
1985 

1985 

31.12 
1985 

II. ИСТРАЖУВАЊА ШТО СЕ СПРОВЕДУВААТ ВО ПОВЕЌЕГОДИШНИ ИНТЕРВАЛИ, А СПРОВЕДУВАЊЕТО СЕ ВРШИ ВО 1985 ГОДИНА1) 
Статистика на самоупра-
вувањето 
Истражување за составот 
на органите и делегации-
те на организациите на 
здружен труд и на други 
самоуправни организа-
ции и заедници (СУ-1/85) 
- двегодишно од 1983 го-
дина 

Статистички органи 
Состав на органите на управувањето на 
организациите на здружен труд и на ра-
ботните тела на работничкиот совет. Де-
легати во работничкиот совет и членови 
на извршниот орган, работоводниот ор-
ган и на органите на самоуправната ра-
ботничка контрола, според полот, учес-
твото на младината, членството во СКЈ, 
стручното образование, работите и работ-
ните задачи што ги вршат и др. Други ор-
гани и тела на организациите на здружен 
труд и членови на тие тела, според полот, 
учеството на младината и членството во 
СКЈ. Постојани и повремени тела на ра-
ботничкиот совет и членови на тие тела. 

Организации на 
здружен труд 
01.03 

Изработка на 
методологија, 
Изработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци . 

30.12 
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') Редните броеви на истражувањето се однесуваат на броевите од одделните области од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр 72/82) 



Истражување за самоуп-
равувањето во земјодел-
ските задруги и во други 
форми на здружување на 
земјоделците (СЗЗ-1/85) -
двегодишно од 1983 годи-
на 

Органи на управувањето со задруга од-
носно со други форми на здружување на 
земјоделци и делегации на здружени зем-
јоделци и работници. Членови на органи-
те на управување и делегациите, според 
учеството на жените, младината и член-
ството во СКЈ и според стручното образо-
вание. Одлучување со лично изјаснување 
и преку делегати и делегации 

Истражување за самоуп-
равувањето во банките и 
во другите финансиски 
организации (СБ-1/85 и 
30-1/85) - двегодишно од 
1983 година 

Состав на органите на банките и на орга-
ните на работните заедници на банките и 
на другите финансиски организации. Ак-
тивност на органите на банките и на дру-
гите финансиски организации и на нивни-
те работни заедници. Одлучување во ра-
ботните заедници 

Истражување во составот 
на органите и за некои ре-
зултати од активноста на 
месните заедници (МЗ-
-1/85) - двегодишно од 
1983 година 

Состав на органите и телата на месните 
заедници. Членови на органите и телата 
на месните заедници, според полот, годи-
ните на возраста, стручното образование, 
занимањето и сл. Резултати од активнос-
та на месните заедници во областа на оп-
штествениот стандард и културно-про-
светната активност 

Истражување за составот Подрачје за кое е основана самоуправна 
на органите на самоуп- интересна заедница, вид на потребите 
равните интересни заед- што се задоволуваат во самоуправната 
ници (СИЗ-1/85)- двего- интересна заедница, нејзините основни са-
дишно од 1983 година моуправни интересни заедници и едини-

ци. Органи на самоуправните интересни 
заедници и нивни тела, членови на орга-
ните, според полот, учеството на млади-
ната, членството во СКЈ и стручното об-
разование Стручна служба на самоуправ-
ната интересна заедница 

Статистички органи 
Земјоделски за-
други и други 
формји на 
здружување на 
земјоделците 
30.06 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во. из-
работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Банки и други 
финансиски ор-
ганизации 30.06 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Месни заедници 
30.04 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 

Самоуправни 
интересни заед-
ници 30.04 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



Истражување за актив-
носта на собранијата на 
општините и на нивните 
органи и тела (СО-2/85) -
двегодишно од 1983 годи-
на 

Седници на собранијата на општините; 
седници на соборите на собранијата на 
општините; информирање на делегации-
те; прашања разгледувани на седниците 
на извршниот орган; општи акти донесе-
ни од собранието од неговите собори и 
органите на управата, референдуми и со-
бири што ги иницирало собранието на оп-
штината и др. 

Статистика на стопански-
те биланси 

Меѓурепублички промет 
на производи и услуги -
двегодишно: - во 1985 за 
1983 година ^ 

Движење на производите и услугите меѓу 
републиките и автономните покраини, 
пресметано врз основа на податоците за 
испораки на организациите на здружен 
труд во стопанството, по републиките и 
автономните покраини. Обработка на та-
белата 1 од извештајот ПБ-11; „Набавки и 
испораки по републики и автономни по-
краини" ф 

Градежна и станбена ста-
тистика 

Извештај за механизаци-
јата во возниот парк во 
градежништвото (Град. 
14) - тригодишно од 1985 
година 

Број на градежни машини и возила, енер-
гетски и погонски машини и мотори по 
видови, капацитет на машините и сила на 
моторот, искористување на капацитетите 
на градежните машини 

Статистика на сообраќа-
јот и врските 

Броење на сообраќајот на Bpoj, вид и големина на моторните вози-
меѓународните „Е" дру-. л а според класификацијата на Комитетот 
мови (БСП-1) - петго- за внатрешен транспорт на БЕК 
дишно од 1985 година 

4 5 6 7 8 9 10 

Статистички органи 
Собранија на 
општините 
30.06 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

х х х 

Статистички органи 

Документација Пресметка и об- - х х 1985 
на статистички" работка на под-
те овластени атоци 
органи 

Статистички органи 

Организации на 
здружен труд и 
основни органи-
зации на 
здружен труд 
што изведуваат 
градежни рабо-
ти 30.04 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

15.11 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд за 
одржување на 
патишта однос-
но соодветни 
самоуправни 
интересни заед-
ници 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија, пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

15.09 
1986 



10 

10 
(38) 

11 
(8) 

(9) 

Преглед на состојбата на 
друмските моторни и 
приклучни возила - две-
годишно од 1985 година 

Статистика на внатрешна^ 
та трговија 

Извештај за капацитетите 
на продажбата во тргови-
јата на мало (ТРГ-41) во 
1984 година 

12 

Вид - намена на возилото; број на пат-
ничките места во автобусите и патничките 
автомобили; носивост на товарните авто-
мобили и вид на товарниот простор. Мар-
ка и тип на возилото; вид на погонското 
гориво; сила на влечењето. Дејност на 
имателот на возилото. Вид на сопственос-
та и други обележја од регистрациониот 
лист 

Капацитети на продажен простор на при-
рачни магазини, промет и работници во 
продавниците - се поттипови на продав-
ници и трговски стоки (проширена номен-
клатура) 

Статистика на угостител-
ството и туризмот 

Извештај за техничката 
опременост и кадрите во 
угостителството (УГ-156) 
во 1985 година 

Техничка опременост на угостителските 
објекти; работници по степенот на струч-
ното образование и занимањата 

Републички, по-
краински однос-
но општински 
секретаријат за 
внатрешни ра-
боти од регис-
тарот на мотор-
ните и приклуч-
ните возила 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции и единици 
во состав што 
вршат про-
дажба на стоки 
на мало 31.05 

Служба на внат-
решни работи-
на републиките 
и автономниве 
покраини 

Печатење на об-
расци и упат- ч 
ства; собирање 
и пренесување 
на податоци на 
картички - лен-
ти ; логичка и 
сметковна кон-
трола, обработ-
ка на податоци 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-

Сојузен секрета-
ријат за внат-
решни работи и 
Сојузен завод за 
статистиката 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд, 
угостителски и 
други организа-
ции и единици 
во состав што 
даваат угости-
телски услуги 
15.10 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци и доста-
вување на маг-
нетни ленти од 
сметачки и ло-
гични исправни 
податоци 

30.05 

работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства, пренесува-
ње на медиуми 
за обработка, 
логичка и смет-
ковна контрола 
на податоци, 
доставување на 
магнетни ленти 
од сметачки и 
логички исправ-
ни индивидуал-
ни податоци и 
обработка на 
податоци 

20.10 

20.12 



Статистика на комунал-
ната дејност 

13 Извештај за состојбата и 
(3) експлоатацијата на кому-

налните фондови (Ком-. 
1 -7) - тригодишно од 
1985 година 

Големина на комуналните фондови, ек-
сплоатација на тие фондови и др. (елек-
трична и гасна мрежа, распределба на 
електричната енергија и гасот, јавна 
служба за чистота, улици и плоштади, зе-
ленило, јавни бањи, пазари и др.) во из-
брани населби 

Статистички органи 

Организации и 
заедници што 
се грижат за 9 

одржување на 
комуналните 
фондови и за 
функционирање 
на комуналните 
служби 10.03 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци на 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологијата, 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистика на трудот 

14 Извештај за чистите лич-
(13) ни доходи за определени 

занимања (ТРУД-ЛДЗ) -
двегодишно од 1983 годи-
на 

Статистички органи 
Чисти лични доходи и број на работници" Сите организа-
те за определени занимања (околу 200 за- ции и заедници 
нимања). За секое занимање податоци се и нивните де-
даваат само за една форма на стекнат сте- ловни и други 
пен на стручно образование и за опреде- единици во сос-
лен број на години на работен стаж тавот 30.03 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства, собирање 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

15 Процена на чистите лич-
(1) ни доходи на работници-

те по квалификации 
(ТРУД-ЛД) - двегодиш-
но од 1983 година 

Чист личен доход по работник според сте- Документација 
пенот на стручната подготовка за вршење н а статистички-
на определени работи - задачи т е 0 р Г а н и 31.05 

Статистички органи 
Изработка на 
резултати за 
СФРЈ 

Изработка на 
резултати за СР 
и САП 

Статистика на културата 
и уметноста 

16 Извештај за работата на 
(12) народните и работнички-

те универзитети (НУ-1) -
тригодишно од 1985 годи-
на (состојба - сезонска 
1984/85) 

Јазикот на кој се одвива активноста на Сите народни и 
универзитетите, центри, катедри, триби- работнички 
ни, неверификувани училишта; семинари универзитети 
и курсеви според видот и времето на трае- 20.09 
њето; посетители според полот и возрас-
та; јавни предавања ;,други активности на 
универзитетите; вработени работници 

Статистички органи 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства, собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

') Резултатите се искажуваат за избрани населби со развиени комунални фондови и служби 



17 Извештај за домовите на 
(13) културата (ДК-1) - триго-

дишно од 1985 година 
(состојба-сезонска 

1984/85) 

Домови според видовите; јазикот на кој се 
одвива активноста на домот на култура-
та; состав на домовите на културата; 
учесници и посетители според видот на 
активноста што ја организирал домот на 
културата во местото и надвор од место-
то на седиштето на домот на културата 

18 Извештај за зоолошките 
(14) градини (300-1) петго-

дишно од 1985 година 
(состојба во 1984) 

Површина на зоолошката градина; објек-
ти за сместување на животните; Ж И В О Ј И Н 
според видовите; број на посетителите, 
вработени работници; приходи и расходи 

19 Извештај за архивите 
(16) (АРХ) - тригодишно од 

1985 година (состојба во 
1984) 

Број на архивите, надлежност на архиви-
те, архивската граѓа по времето на наста-
нувањето, степенот на среденоста, корис-
ниците; изложбите; предавањата; лични-
те и семејните збирки 

20 Извештај за професио-
(17) налните ансамбли на на-

родни игри (КУ-3) - три-
годишно од 1985 година 
(состојба - сезонска 
1984/85) 

Статистика на општестве-
ната заштита на децата и 
младината и на социјална 
заштита 

21 Статистички извештај за 
(6) домовите за сместување 

на деца без родителско 
грижење (СЗ-20) - двего-
дишно од 1983 година 
(состојба 1984) 

Приредби (уметнички концерти) посети-
тели, гостувања по земјата и странство, 
вработени работници 

Назив и вид на домот; деца според воз-
раста и полот, според семејните услови 
потполно-непотполно семејство), Според 
плаќањето на престојот, според училиш-
тето што го посетуваат, деца под стара-
телство и деца сместени по одлука на су-
дот; деца што не се примени поради по-
нел петиот капацитет; вработени работни-
ци 

1 2 3 

Сите домови на 
културата, - до-
мови на пионе-
рите и студент-
ски домови на 
културата 20.09 

Сите зоолошки 
градини 10.02 

Сите архиви и 
архивски одде-
л и ј а 25.01 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, работка на ме-
обработка на тодологијата; 
податоци за печатење на об-
СФРЈ расци и упат-

ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Израбо I к а ма Учество во из-
методо-ionija. 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Сите професио-
нални ансамбли 
на народни иг-
ри 20.09 

работка на ме-
тодологијата; 
печатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
а гоци 

Статистички органи 
Израбо i ка на Учество во из-
методологиЈа, работка на ме-
обработка на тодологиЈата; 
податоци за печатење на об-
СФРЈ расци и упат-

ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на Собирање на 
методологија, 
печатење на об-
расци, контрола 
и обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

обрасци 

Статистички органи 
Сите видови до- Израбо i ка на Умееi во во из-
мови за сместу- методолог nja, работка на ме-
вање на деца без обработка на тодологијата; 
родителско податоци за печатење на об-
грижење 31.01 СФРЈ расци и упат-

ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 



28 

Статистички органи 

22 Извештај за домовите за 
(7) згрижување на потешко 

инвалидизирани деца 
(СЗ-ЗО) - двегодишно од 
1983 година (состојба 
1984) 

Назив и вид HL домот; деца според семеј- Сите видови на 
ните прилики (потполно и непотполно се- домови за 
мејство), според полот и плаќањето на згрижување на 
престојот; деца под старателство; деца на потешки инва-
социјални осигуреници; деца кои посету- лидизирани де-
ваат училиште и што се оспособуваат за ца 31.01 
работа; деца што не се примени поради 
пополнетиот капацитет; вработени работ-
ници 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

31.05 

Статистички органи 

23 Извештај за организации-
(8) те за работа со воспитно 

запуштени деца и млади-
на (ВЗ) - двегодишно од 
1983 година (состојба во 
1984) 

Број и вид на организациите; организа-
ции кои вршат функција на дисциплински 
центар; корисници под старателство; ко-
рисници кои поминале низ дисциплински 
центар и кои се оспособени за занимање; 
корисници според полот и возраста; спо-
ред училиштето што го посетуваат; спо-
ред семејните прилики (потполно-непот-
полно семејство), според социопрофесио-
нална категорија на родителите, според 
начинот на приемот во организацијата; 
корисници што се упатени од организаци-
јата; корисници на заводите и на домови-
те за воспитно запуштени деца и младина 
според должината на престојот и според 
зачестеноста на приемот во домот (по-
вратници); број на лицата што не се при-
мени поради пополнетиот капацитет и 
вработени работници 

Прифатилишта, 
прифатни ста-
ници, младин-
ски работилни-
ци, заводи и до-
мови за воспит-
но запуштени 
деца и младина 
31.01 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства ; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

31.05 

Статистички органи 

24 Извештај за домовите за 
(9) деца попречени во пси-

хичкиот и физичкиот раз-
вој (C3-31) - двегодишно 
од 1983 година (состојба 
1984) 

Број на домовите; деца-младина според 
видовите на инвалидитетот (слепи, глуви, 
телесно инвалидни, психички заостанати, 
со комбинирани пречки) и според посету-
вањето на училиштата; штитеници спо-
ред социопрофесионалната категорија на 
родителите; штитеници за кои родители-
те ги поднесуваат трошоците на престо-
јот во полн износ и со партиципација на 
општеството; број на штитениците смес-
тени по одлука на судот; број на децата -
младината што не се примени поради по-
ло лнетиот капацитет; вработени работни-
ци. 

Домови за 
згрижување на 
деца попречени 
во психичкиот и 
во физичкиот 
развој 
31.01 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

31.05 



25 
(10) 

(И) 

(12) 

(13) 

Извештај за организации-
те за професионална ре-
хабилитација (СЗ-40) -
двегодишно од 1983 годи-
на (состојба 1984) 

26 Извештај за прифатилиш-" 
та за возрасни (СЗ-51) -
двегодишно од 1983 годи-
на (состојба во 1984) 

27 

28 

Извештај за организации-
те за сместување и 
згрижување ик возрасни 
лица (СЗ-52) - двегодиш-
но од 1983 година (состој-
ба 1984) 

Извештај за центрите за 
социјална работа (СЗ-61) 
- двегодишно од 1983 го-
дина (состојба во 1984) 

Назив на работилницата, заводот и цента-
рот; инвалиди со потполно сместување; 
вработени инвалиди и рехабилитанти спо-
ред правната основа и видот на инвалид-
носта; полот и дејноста што ја вршат; ре-
хабилитанти според плаќањето на трошо-
ците на престојот; оспособени рехабили-
танти; одбиени барања за професионална 
рехабилитација и вработување; вработе-
ни работници според профилот и инва-
лидноста 
Назив на прифатилиштето, штитениците 
според полот, годините на живот, и при-
чината за прием во прифатилиштето; 
штитеници упатени од прифатилишта 
според видот на згрижувањето; број на 
лица што не се примени поради исполне-
тиот капацитет; вработени работници 

Назив и видот на домот; корисници спо-
ред полот, годините на живот, причината 
за сместување и плаќањето на трошоците 
на престојот, број на одбиените барања 
поради пополнетиот капацитет; вработе-
ни работници 

Назив на центарот; општини што ги по-
крива центарот; развиеност на центарот 
според службите што ги имаат и функции-
те што ги вршат; вработени работници 

Сите видови ор-
ганизации (ра-
ботилници, за-
води, центри и 
сл.) за професи-
онална рехаби-
литација 
31.01 

Прифатилишта 
за возрасни 
31.01 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на Учество во из-
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Сите видови до-
мови за сместу-
вање и 
згрижување на 
возрасните 
31.01 

Центри за соци-
јален труд или 
служби за соци-
јална заштита 
при собранијата 
на општините 
31.01 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та ; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

Статистички органи 
Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

31.05 

31.05 
работката на 
методологија-
та; печатење на 
обрасци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци 

31.05 

31.05 

Статистика на стопански-
те биланси 
Во областа на статистика-
та на стопанските билан-
си - истражувања што се 

III. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 



спроведуваат секоЈа годи-
на, кај истражувањата 
под ред. бр. 1 во колоните 
4 и 10, се вршат следните 
измени: 
„Комплексен годишен из-
вештај на организациите 
на здружен труд од про-
изводствените дејности 
(КГИ-01) 

Организации на 
здружен труд и 
други организа-
ции што вршат 
производствени 
дејности 
28.02 

31.051)" 

Во областа на Статисти-
ката на стопанските би-
ланси - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, кај истражува-
њата под ред. бр. 2 во ко-
лоните 4 и 10 се вршат 
следните измени: 
„Годишна пресметка на 
општествениот производ 
и на народниот доход во 
дејности што лица самос-
тојно ги вршат со личен 
труд со средства во соп-
ственост на граѓани (зем-
јоделство, градежништво, 
сообраќај, трговија, угос-
тителство и занаетчис-
тво) 

Служба на оп-
штественото 
книговодство 
(магнетни лен-
ти) 
31.03 

Процена на ко-
мисијата на соб-
ранието на оп-
штината за зем-
јоделство 28.02 
За други дејнос-
ти 
30.05 

З1.051)" 

Во областа на Статисти-
ката на стопанските би-
ланси - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, кај истражува-
њата под ред. бр. 3, во ко-
лоните 4 и 10, се вршат 
следните измени: 

1) Годишна пресметка во дејностите што лицата ги вршат самостојно со лимен труд со средствата во сопственост на граѓаните и тоа за градежништвото, сообраќајот, трговијата, 
угостителството и занаетчиството ќе се дадат како претходни резултати врз база на процената 

VO оо ел' 



„Комплексен годишен из-
вештај на организациите 
на здружен труд и на ра-
ботните заедници од не-
производствените дејнос-
ти и на органите на упра-
вата (КГИ-02) 

Во областа на Статисти-
ката на стопанските би-
ланси - истражувања што 
се спроведуваат секоја го-
дина, кај истражувањата 
под бр. 4 во колоните 4 и 
10, се вршат следните из-
мени 
„Годишен извештај" 
а) За средствата за буџе-

тите на општините и 
средствата на самоуп-
равните интересни за-
едници на територија-
та на општината 
(КГИ-02-Б) 

б) За буџетите на СР, 
САП и федерацијата 

Во областа на Статисти-
ката на стопанските би-
ланси - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, истражувањата 
под ред, бр. 5 и 6 се бри-
шат 
Во областа на Статисти-
ката на стопанските би-
ланси - Истражувањата 
што се спроведуваат во 
повеќегодишни интерва-
ли, кај истражувањата 
под ред. бр. 7, во колони 2 
и 10 се вршат следните 
измени: 
„Извештај на организаци-
ите на здружен труд во 
стопанството за репро-
дукционата потрошувач-
ка, залихите, набавката и 
продажбата (ПБ-11) - две-
годишно : 
- во 1984 за 1983 година 
- во 1986 за 1985 година 

10 

Организации на 31.05" 
здружен труд и 
други организа-
ции и заедници 
што вршат не-
производствени 
дејности 
28 02 
Служба на оп-
штественото 
книговодство 
(магнетни лен-
ти) 
10.04 

28.02 
31.05" 

1985 



7 Во областа на Статисти-
ката на стопанските би-
ланси - Сводни статис-
тички истражувања, кај 
истржаувањата под ред. 
бр. 15, во колони 2 и 10, се 
вршат следните измени: 
„Меѓусебни односи на 
стопанските дејности на 
СФР Југославија (основ-
на и увозна input-output 
табела):- во 1986 за 1983 
година 

8 Во областа на Статисти-
ката на стопанските би-
ланси 
- Сводни аналитички ис: 

тражувања, истражување-
то под бр. 17 се брише. 

Статистика на работење-
то на организациите на 
здружен труд и на други 
организации и заедници 

9 Во областа на Статисти-
ката на работењето на ор-
ганизациите на здружен 
труд и на други организа-
ции и заедници - ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 1 во колона 4, се врши 
следната измена: 
„Месечен извештај во 
расчленетиот промет за 
жиро и на други сметки 
на корисниците на оп-
штествени средства (П-1) 

10 Во ббласта на Статисти-
ката на работењето на ор-
ганизациите на здружен 
труд и на други организа-
ции и заедници - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 3 во колона 2, се врши 
следната измена: 

10 О 
4 р д р 

W пз ,о 

1986 

Филијала на 
СОК 
10 мес." 

чо 
00 



„Месечен извештај за не-
свршените обврски на ко-
рисниците на општестве-
ни средства евидентирани 
во редоследот на напла-
тата кај СОК (Л)" 

11 Во областа на Статисти-
ката на работењето на ор-
ганизациите на здружен 
труд и на други организа-
ции и заедници - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 8 во колона 2 се врши 
следната измена: 
„Податоци за вложувања-
та на средствата на 
странски лица (УССЛ) -
годишно" 

12 Во областа на Статисти-
ката на работењето на ор-
ганизациите на здружен 
труд и на други организа-
ции и заедници - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 9, во колона 2, се 
врши следната измена: 
„Податоци за мешовити 
претпријатија во стран-
ство (МПС): 
- полугодишно 
- годишно" 

13 Текст во областа на Ста-
тистиката на работењето 
на организациите на 
здружен труд и на други 
организации и заедници -
Сводни аналитички ис-
тражувања, кај ис-
тражувањата под ред. бр. 
1 во колона 10, се врши 
следната измена: 
„Споредбени показатели 
за искажувањето на ре-
зултатите од работата на 
работниците и од работе-
њето на основните орга-
низации на здружен труд 
- полугодишно 
- годишно 



1 3 

Статистика на инвестици-
ите и на општественото 
богатство 

14 

15 

16 

Текст во областа на 
Статистиката на инвести-
циите и на општествено-
то богатство - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 1 во колоните 4 и 10 се 
вршат следните измени: 
„Годишен извештај за ин-
вестициите во основни 
средства и во средства на 
заедничката потрошувач-
ка (ИНВ-01) 
Во областа на Статисти-
ката на инвестициите и 
на општественото богат-
ство - Истражувања што 
се спроведуваат секоја го-
дина - кај истражувањата 
под ред. бр. 2 во колоните 
2, 3, 4 и 10 се вршат след-
ните измени: 
„Месечен извештај за на-
менуваните инвестиции 
во основните средства 
(ИНВ-Н) 

Во областа на Статисти-
ката на инвестициите и 
на општественото богат-
ство - Истражувања што 
се спроведуваат секоја го-
дина, истражувањата под 
ред. бр. 4, 5 и 6 се бришат 

Текстот во колона 3, се менува и гласи: 
„Пресметковна вредност на целокупните 
намерувани инвестиции во основните 
средства; извори на финансирањето; ви-
дот и количеството на производите; вре-
мето на почетокот и завршетокот на град-
бата; односот меѓу домашната и увозната 
опрема, техничката структура; технологи-
јата на процесот на производството (до-
машна и странка); потребните количес-
тва на основни суровини и на репродукци-
они материјали и нивното потекло; по-
требните количества и видови енергија; 
потребниот број на нововработени работ-
ници; пласманот на производите на до-
машниот и странскиот пазар, бруто девиз-
ниот ефект (според член 5 од Општестве-
ниот договор за евидентирање на намеру-
ваните инвестиции)" 

28.02 

Определени ор-
ганизации и за-
едници - инвес-
титори во оп-
штествениот 
сектор - најдоц-
на во рок од 15 
дена од денот 
на утврдување-
то на предлогот 
за донесување-
то на инвести-
циона одлука за 
намеруваната 
инвестиција, но 
пред нејзиното 
донесување 
(според член 4 
на Општестве-
ниот договор) 



Статистика на парите и 
кредитите 
Во областа на Статисти-
ката на парите и кредити-
те - Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на, кај истражувањата 
под ред. бр. 10, во колона 
3, се врши следната изме-
на: 
„Периодична пресметка 
за заедниците на осигуру-
вањето (за три, шест и де-
вет месеци) - приходи и 
расходи во текот на годи-
ната 

Во областа на Статисти-
ката на парите и кредити-
те 
- истражувања што се 

спроведуваат секоја го-
' дина, кај истражувања-

та под ред. бр. 12 во ко-
лона 3, се врши следна-
та измена: 
„Завршна сметка на за-
едницата на осигурува-
њето: 

- биланс на состојбата 
- биланс на приходите и 

расходите 

Во областа на Статисти-
ката на парите и кредити-
те 
- Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на, кај истражувањата 
под ред. бр. 15, во колони-
те 2,4 и 10 се вршат след-
ните измени 
„Месечно следење на ка-
матните стапки 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Утврдување на финансискиот резултат, 
распоред на вишокот на приходите и на 
непокриените расходи. Со ова истражува-
ње се опфаќаат: заедниците за осигурува-
ње на имот и лица, заедниците за ризици 
на здруженијата на за дниците на осигуру-
вање на имот и лица и заедниците на рео-
сигурување" 

Текстот во колоната 3, се менува и гласи: 
„Податоци за средствата и изворите на 
средствата: на деловните резерви на си-
гурност, на материјалните и превентивни-
те резерви. Утврдување на финансискиот 
резултат, распоредот на вишокот на при-
ходите, непокриените расходи и нивното 
покривање. Со ова истражување се опфаќ-
аат: заедниците на осигурувањето на 
имот и лица, заедниците на ризици, 
здруженијата на заедниците на осигурува-
ње на имот и лица и заедниците на реоси-
гурување 

4 5 6 7 8 9 10 

Банки - истиот 
ден по донесу-
вање на измени-
те и дополнени-
јата на Одлука-
та за каматните 
стапки 

10 мес. 
за 

претх. 
месец" 



1 2 

Статистика на цените 
20 Во областа на Статисти-

ката на цените - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, ста-
тистичкото истражување 
под ред. бр. 16 се брише 

21 Во областа на статистика-
та на цените - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 10, во колона 4 се 
вршат следните измени: 
„Тримесечен извештај за 
цените на репродукцио-
ниот материјал, на сред-
ствата за работа и на ус-
лугите во земјоделството 

22 Во областа на Статисти-
ката на цените - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. П во колона 10 се 
врши следната измена: 
„Тримесечен извештај за 
цените на градежните об-
јекти (Ц-50) 

23 Во областа на Статисти-
ката на цените - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 13 во колона 10 се 
вршат следните измени: 
„Полугодишен извештај 
за цените на завршените 
станови во општествена 
сопственост (Град. 41) 
Статистика на индустри-
јата и рударството 

24 Во областа на Статисти-
ката на индустријата и 
рударството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 3 во колоните 3, 4 и 10 
се вршат следните изме-
ни: 

10 

15.01 
15.04 
15.07 
15.10" 

30.03 
30.06 
30.09 

30.12" 

28.09 
10.04" 



9 10 

„Годишен извештај на ин-
дустријата (Инд-21) 

25 Во областа на Статисти-
ката на индустријата и 
рударството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваа! секоја Година, кај 
истражувањата под ред 
бр. 4 во колоните 4 и 10 се 
вршат следните измени: 
„Годишен биланс на про-
изводството и потрошу-
вачката на електроенер-
гија (Инд-4) 

26 Во областа .на Статисти-
ката на индустријата и 
рударството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, ис-
тражувањето под ред. бр. 
5 се бришат 

27 Во областа на Статисти-
ката на индустријата и 
рударството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 6 во колоните 2, 3, 4 и 
10 се вршат следните из-
мени: 
„Извештај за продуктив-
носта на трудот во индус-
тријата (Инд-П) - петго-
дишно од 1985 

Статистика на земјодел-
ството и рибарството 

28 Во областа на Статисти-
ката на земјоделството и 
рибарството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 1 во колона 10 се 
врши следната измена: 

Во колона 3 зад зборовите: „извоз и увоз, 
се изостануваат зборовите: ^настанување, 
потрошувачка, продажба, и залихи на се-
кундарните суровини"и се додава зборот: 
„кооперација" 

28.02 31.051)" 

05.02 25.03" 

Работници по групи на работи, часови на 
работа на работниците, количествата на 
остварени производствоа и потрошени су-
ровини и факторите на продуктивноста 
на трудот по видовите на капацитети 

Организации на 
здружен труд 
што се занима-
ваат со индус-
триско произ-
водство 

25.12" 

Во ОВОЈ рок ќе се обезбедат податоци за производството, реализацијата, залихите и користењето на капацитетите (табела 6) 



„Извештај за засеаните 
површини во есенската 
сеидба - состојба на 15 де-
кември1) (ЗЕ-21а и ЗЕ-216) 

29 Во областа на Статисти-
ката на земјоделството и 
рибарството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 3 во колона 3 се врши 
следната измена: 
„Извештај за површините 
и насадите на крајот на 
пролетната сеидба - Сос-
тојба на 31 мај1) (ЗЕ-22а и 
ЗЕг22б) 

30 Во областа на Статисти-
ката на земјоделството и 
рибарството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 13, во колона 3, се 
врши следната измена: 
„Тримесечен извештај за 
колењето на добиток во 
кланиците (ЗЕ-52) 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Категории на користење на земјиштето. 
Засеани површини под посеви. Овошни 
стебла и чокоти на винова лоза. Очекува-
ни приноси на пченица. Закуп на земја и 
потрошувачка и залихи на минерални ѓуб-
рива кај организациите на здружен труд и 
земјоделските задруги" 

Во колона 3, по зборовите: рандмани се 
додаваат зборовите: „и потекло на закла-
ниот добиток во други републики и по-
краини" 

31 Во областа на Статисти-
ката на земјоделството и 
рибарството - Ис-

. тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 19, во колона 3, се 
врши следната измена: 
„Годишен извештај за 
здружувањето на земјо-
делците (ЗЕ-74) 

Во колона 3, по зборот: 
ваат зборовите: 

,форми" се дода-

„и начинот 

') Зависно ол временските прилики 

10 

30.12" 



Во областа на Статисти-
ката на земјоделството и 
рибарството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 22. во колоните 2, 4 и 
10, се вршат следните из-
мени : 
„Полугодишен извештај 
за слатководиото рибар-
ство (ЗЕ-62) 

Статистика на шумар-
ството 

Во областа Статистиката 
на шумарството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 2, во колоните 2, 4 и 10 
се вршат следните изме-
ни: 
„Полугодишен извештај 
за подигање и одгледува-
ње на шуми: 
- обнова и нега на шуми 

(ШУМ-41) 
- плантажи на тополи и 

врби (ШУМ-42) 

Во областа на статистика 
на шумарството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, ис-
тражување под ред. бр. 7 
се брише 

Во областа на статистика 
на шумарството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат во повеќегодишни 
интервали, кај истражува-
њата под ред. бр. 8 во ко-
лона 2 се врши следната 
измена: 

„Годишен извештај на 
шумарската организација 
за средствата (ШУМ-61)" 

25.01 
25.07 

15.02 
31.07 

10 

31.03 
28.08" 

02.04 
30,09" 



Статистика на водосто-
панството 

Во областа на Статистика 
на водостопанството 
- Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на, кај истражувањата 
под ред. бр, 3, во колони-
те 2, 3, 4 и 10, се вршат 
следните измени: 
„Годишен извештај за за-
штита од штетното деј-
ство на водите и уредува-
ње на водотекот (ВОД): 
а) Годишен извештај за 

заштита од поплави и 
уредување на реките 
(ВОД-За) 

б) Годишен извештај за 
одводнување на зем-
јиштето (ВОД-Зб) 

в) Годишен извештај за 
заштита на земјиште-
то од ерозија и уреду-
вањето на порои 
(ВОД-ЕР) 

г) Годишен извештај за 
водостопанските орга-
низации на здружен 
труд (ВОД-ОЗТ) 

Во областа на Статисти-
ката на водостопанството 
- Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на кај истражувањата под 
ред. бр. 4, во колоните 2, 3 
и 4, се вршат следните из-
мени: 
„а)Годишен извештај за 

јавниот водовод (ВОД-
-2В) 

Одбрани подрачја од поплави (големи) 
надворешни води, поплавени површини и 
објекти, регулација на реки и др. 

Одводнување на земјиштето загрозено со 
излишни внатрешни води. Објекти на сис-
темот на одводнување и др. 
Површина на земјиштето зафатена со еро-
зија. Техничко-биолошки работи за уреду-
вањето на порои и пороен слив и др. 

Вработени работници, машини и тран-
спортни средства, потрошок на енергија и 
гориво, средства по изворот на финанси-
рање и Дрс 

Изворишта на води по бројот, видот и ко-
личеството на зафатените води и начинот 
на транспортирање. Испорачаните коли-
чества вода. Година на почетокот на ек-
сплоатација на водата преку јавен водо-
вод. Објекти на водоводниот систем спре-
ма територијата на која се наоѓаат и др. 

Организации на 
здружен труд 
што даваат во-
достопански ус-
луги и единици-
те во состав на 
други организа-
ции што се за-
нимаваат со за-
штита од штет-
ното дејство на 
водите 01.03 

Организации на 
здружен труд од 
комунална деј-
ност, водосто-
панство и орга-
ните на собра-
нијата што рас-
полагаат со до-
кументација за 
јавниот водовод 
01.03" 



б) Годишен извештај за 
јавната канализација 
(ВОД-2К) 

Градежна и станбена ста-
тистика 

38 Во областа на Градежна-
та и станбена статистика 
- Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на, кај истражувањата 
под ред. бр. 4, во колона 
10, се врши следната из-
мена: 
„Годишен извшетај за по-
трошувачката на гра-
дежниот материјал (Град. 
13). 

Отпадни води, пречистување на отпадни-
те води, канализационата мрежа и уреди-
те, вредноста и трошоците на одржување 
на уредот. Година на пуштање на канали-
зациониот систем во експлоатација. На-
чин на одведување на отпадните води и 
др. 

Статистика на внатрешна-
та трговија 

39 Во областа - Статистика 
на внатрешната трговија 
- Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на, кај истражувањето 
под ред.бр. 5, во колоните 
4 и 10, се вршат следните 
измени: 
„Годишен извештај за 
трговијата на мало по 
производи (Трг-12) 

Организации на 
здружен труд од 
комунална деј-
ност и органи 
на собранијата 
на општината 
што располага-
ат со докумен-
тација за јавна-
та канализација 
01.03" 

Трговски орга-
низации на 
здружен труд и 
други организа-
ции што вршат 
продажба на 
стоки на мало 
како и трговски 
дуќани во соп-
ственост на гра-
ѓани и пекарски 
и месарски 
дуќани во соп-
ственост на гра-
ѓани 
15.02 



Статистика на угостител 
ството и туризмот 

Во областа - Статистика 
на угостителството и ту-
ризмот - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, кај истражува-
њето под ред. бр. 1, во ко-
лоните 3, 4 и 6, се вршат 
следните измени: 

„Месечен извештај за ту-
ристите и за ноќевањата 
на туристите (ТУ-11) 

Во колона 3, по зборовите: „за тековниот 
и наредниот месец", се додаваат зборови-
те: „Организации на здружен труд на 
угостителството и други организации и 
единици во состав на дуќани во сопстве-
ност на граѓани и домаќинство што дава-
ат услуги за сместување" 

Организации на 
здружен труд на 
угостителство-
то и други орга-
низации и еди-
ници во состав 
што даваат ус-
луги за сместу-
вање, туристич-
ки организации 
и друштва; ор-
гани на собра-
нието на оп-
штината; аген-
ции и туристич-
ки бироа; орга-
низации што се 
занимаваат со 
посредување за 
сместување на 
гости во селски 
домаќинства и 
организации за 
здравствена за-
штита од под-
групата на деј-
носта 130132 
05. мес. 

Учес^о тѕо из-
работка па ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање, 
контрола и об-
работка на под-
атоци; доставу-
вање на магнет-
ни ленти со 
сметковни и ло-
гички исправни 
податоци" 

Во областа - Статистика 
на угостителството и ту-
ризмот - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, кај истражува-
њето под ред. бр. 3, во ко-
лоните 4 и 6, се вршат 
следните измени: 



„Тримесечен извештај за 
угостителството (УГ-11) 

Во областа - Статистика 
на угостителството и ту-
ризмот - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, кај истражува-
њето под ред. бр. 5, во ко-
лоната 6, се вршат след-
ните измени: 

„Годишен извештај за по-
трошокот на суровини за 
приготвување на храна во 
угостителството (УГ-15 а) 

Статистика на економ-
ските односи со странство 

Во областа - Статистика 
на економските односи со 
странство - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, кај истражува-
њето под ред.бр. Г, во ко-
лоната 3, се врши следна-
та измена: 

„Истражување на проме- Во колона 3, по зборовите: „режим на уво-
тот на стоки со странство зот", се додаваат зборовите: „цена според 
- тековно - обработка ме- која извезените - увезените стоки можат 
сечно да се реализираат на домашниот пазар" 

05.01 „Учество во из-
15.04 работка на ме-
15.07 тодологија; пе-
15.10 чатење на об-

, расци и упат-
ства, собирање, 
контрола и до-
ставување на 
магнетни ленти 
со сметковни и 
логички исправ-
ни податоци" 

„Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства, собирање, 
контрола и до-
ставување на 
магнетни ленти 
со сметковни и 
логички исправ-
ни податоци" 



Во областа - Статистика 
на економските односи со 
странство - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, кај истражува-
њето под ред. бр. 3, во ко-
лоната 2, се врши следна-
та измена: 

„Месечен извештај на 
пресметаните враќања на 
царини и други давачки 
по извозот на стоки и ус-
луги" 

Во областа - Статистика 
на економските односи со 
странство - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, кај истражува-
њето под ред. бр. 8, во ко-
лона 2, се врши следната 
измена: 
„Следење на платниот би-
ланс на Југославија - три-
месечно" 
Статистика на население-
то 
Во областа - Статистика 
на населението - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 1, во колоните 3, 5, 6 и 
10, се вршат следните из-
мени: 
„Статистика на родените 
(Статистичко ливче, об-
разец Дем-1) - собирање 
месечно, обработка го-
дишно 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Виталитет на детето (живо родено или 
мртво родено), пол, датум на раѓањето, 
живеалиште на мајката, каде е детето ро-
дено (во здравствена установа или на дру-
го место) повеќеструки раѓања, ред на ра-
ѓањето, број на сега живите деца, број на 
децата родени во сегашниот брак, траење 
на бракот, кој брак е по ред, за мајка или 
татко; датум на раѓањето, припадност на 
народ, народност или етничка група, 
школска подготовка, занимање, својство 
во кое го врши занимањето и др. 

Статистички органи 

Изработка на 
методологија; 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; из-
работка на ор-
ганизациони 

. упатства; печа-
тење на обрасци 
и упатства;со-
бирање, контро-
ла и пренесува-
ње на податоци 
на ленти, обра-
ботка на пода-
тоци за СР, 
САП" 



Во областа - Статистика 
на населението - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 2, во колоните 3, 5, 6 и 
10, се вршат следните из-
мени: 

„Статистика на умрените 
(Статистичко ливче, об-
разец Дем-2) - собирање 
месечно, обработка го-
дишно 

Во областа - Статистика 
на населението - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 3, во колоните 3, 5, 6 и 
10 се вршат следните из-
мени: 

„Статистика на склучени-
те бракови" (Статистичко 
ливче, образец Дем-3), со-
бирање месечно, обработ-
ка годишно 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Пол, датум на смртта, датум на раѓање-
то, живеалиште, брачна состојба, припад-
ност на народ, народност или етничка 
група, школска подготовка, занимање, 
својство во кое е вршено занимањето, ка-
де настапила смртта, лекување и кој дал 
податоци за причината за смртта, причи-
на за смртта; за умрени доенчиња; датум 
на раѓањето, занимање и својство во кое 
го врши занимањето и школска подготов-
ка на мајката и колку мајката на умрено-
то дете родила вкупно деца, дали доенче-
то е родено во брак или вон од брак, за 
насилна смрт: вид на насилната смрт, ко-
га и каде се случил случајот, природна по-
вреда и надворешна причина за смртта и 
др." 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Поранешна брачна состојба, кој брак е 
по ред, датум на раѓањето, место на живе-
ење, пред склучувањето на бракот, при-
падност на народ, народност или етничка 
група, занимање, својство во кое го врши 
занимањето и др. за младоженецот и не-
вестата" 

Статистички органи 

Изработка на 
методологија 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; из-
работка на ор-
ганизациони 
упатства; печа-
тење на обрасци 
и упатства;со-
бирање, контро-
ла и пренесува-
ње на податоци 
на ленти, обра-
ботка на пода-
тоци за СР, 
САП 

Статистички органи 

Изработка на 
методологија; 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; из-
работка на ор-
ганизациони 
упатства; печа-
тење на обрасци 
и упатства;со-
бирање, контро-
ла и пренесува-
ње на податоци 
на ленти, обра-
ботка на пода-
тоци за СР, 
САП 



1 2 3 

49 Во областа - Статистика 
на населението - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 4, во колоните 3,4, 5, 6 
и 10, се вршат следните 
измени: 

„Статистика на разведе-
ните, бракови (Статистич-
ко ливче, образец РБ-1) -
собирање месечно, обра-
ботка годишно 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Датум на раѓањето, припадност на на--
род и народност или етничка група, школ-
ска подготовка, занимање, својство во кое 
врши занимање, брачна состојба пред овој 
брак, кој брак е по ред, датум за мажот и 
жената на склучувањето на бракот, број 
на децата родени во овој брак, колку од 
тие деца се живи, број на издржуваните 
деца, последно живеалиште, кому му се 
доделени децата од разведениот брак, да-
тум на правосилноста на пресудата и др." 

50 Во областа - Статистика 
на населението - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 5, во колона 3, се 
врши следната измена: 

„Статистика на " надво- Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
решна миграција населу-
вања (Статистичко ливче, 
образец СМ-1) 

„Пол, година на раѓањето, брачна состој-
ба, школска подготовка, занимање, земја 
од која доаѓа, припадност на народ, на-
родност или етничка група, државјанство 
и др." 

51 Во областа - Статистика 
на населението - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 6, во колона 6, се 
врши следната измена: 

„Месечен преглед на упи-
сот во матичната книга 
(Образец Дем-4) 

Статистички органи 

Судови над-
лежни за развод 
на бракови 
03 мес. 

Изработка на 
методологија; 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; из-
работка на ор-
ганизациони 
упатства; печа-
тење на обрасци 
и упатства; со-
бирање, контро-
ла и пренесува-
ње на податоци 
на ленти, обра-
ботка на пода-
тоци за СР, 
САП 

Учество за изра-
ботка на мето-
дологија; изра-
ботка на орга-
низациони 
упатства; печа-
тење на обрасци 
и упатства; со-
бирање, контро-
ла и пренесува" 



Во областа - Статистика 
на населението - Сводни 
аналитички истражувања, 
кај истражувањето под 
ред. бр. 1, во колоните 3, 
5, 6 и 10, се вршат следни-
те измени: 
„Биланс на населението -
годишно 

Во областа - Статистика 
на населението - Сводни 
аналитички истражувања, 
кај истражувањето под 
ред. бр. 2, во колона 10, се 
врши следната измена: 
„Таблици на морталите-
тот - годишно 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Вкупно население со работно способна 
возраст, според полот и годините на воз-
раст за СФРЈ, СР и САП" 

ње на податоци 
на ленти, обра-
ботка на пода-
тоци за СР, 
САП 

Статистички органи 

Изработка на 
методологија, 
билансирање и 
биланс 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија и 
биланс 

Статистика на трудот 

Во областа - Статистика 
на трудот - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, кај истражува-
њето по ред. бр. 3, во ко-
лона 3, се врши следната 
измена: 
„Месечен извештај за ли-
цата што бараат вработу-
вање и за невработените 
лица 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Број на лицата што бараат вработување 
и број на невработените лица, број на ли-
цата што првпат бараат вработување и 
број на оние што биле вработени, број на 
новопријавени за вработување, вработени 
со посредство на СИЗ за вработување (во 
земјата и странство) и избришаните од 
евиденција, според полот и стручното об-
разование. Број на случаи на паричен над-
омест, според полот и стручното образо-
вание, височината на исплатените сред-
ства и времето на фактичкото користење" 



55 Во областа - Статистика 
на трудот - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, кај истражува-
њето под ред. бр. 4, во ко-
лона 3, се врши следната 
измена: 
„Месечен извештај за по-
требата од работници и 
за засновањето на рабо-
тен однос 

Во колона 3, по зборовите: „според струч-
ното образование и" се додава зборот: 
„областите" 

56 Во областа - Статистика 
на трудот - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, кај истражува-
њето под ред. бр. 9, во ко-
лоните 2, 4 и 10, се вршат 
следните измени: 
„Годишен извештај за 
странските државјани 
вработени во СФРЈ 

57 Во областа - Статистика 
на трудот - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, кај истражува-
њето под ред. бр. 10, во 
колоните 2, 3, 4 и 10, се 
вршат следните измени: 
„Годишен извештај за ли-
цата што бараат вработу-
вање 

Статистика на здравстве-
ното осигурување 

58 Во областа - Статистика 
на здравственото осигу-
рување - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, кај истражува-
њето под ред. бр. 2, во ко-
лоните 4 и 10, се вршат 
следните измени: 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Број на лицата што бараат вработување, 
според занимањето, годините на возраст, 
полот, степенот на стручното образова-
ние и школската подготовка, работниот 
стаж, времето на чекање на вработување, 
големината на земјишниот посед (соп-
ствениот и на домаќинството), личните 
примања по член на домаќинство и работ-
ната способност, времето во кое можат да 
го користат и времето на стварното ко-
ристење на паричниот надомест, бројот 
на стручно оспособените и преквалифику-
вани лица" 

10 П н чз р 
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„Годишен извештај за 
осигурениците и пензио-
нерите на ИН - Осигуру-
вање во врска со конвен-
циите за социјалното оси-
гурување (образец ИН-1) 

59 Во областа - Статистика 
на здравственото осигу-
рување - Истражувања 
што се спроведуваат секо-
ја година, истражувањето 
под ред. бр. 9 се брише. 

Статистика на пензиското 
и инвалидското осигуру-
вање 

60 Во областа - Статистика 
на пензиското и инвалид-
ското осигурување - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 4, во колона 2, се 
врши следната измена: 
„Годишен извештај за 
усогласувањето на пензи-
ите со економските 
движења (образец ОС-4)" 

61 Во областа - Статистика 
на пензиското и инвалид-
ското осигурување - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 5, во колоните 2 и 4, се 
вршат следните измени: 
„Годишен извештај за 
уживателите на пензии 
кои за прв пат го оствари-
ле правото на пензија (об-
разец ОС-6) 

62 Во областа - Статистика 
на пензикото и инвалид-
ското осигурување - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 6, во колона 2, се 
врши следната измена: 

10 

31.01" 15.03" 

СИЗ за пензис-
ко и инвалидско 
осигурување 
31.05" " 

еп 
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„Годишен извештај за 
уживателите на пензии на 
кои им престанало право-
то на пензија (образец 
ОС-7)" 

63 Во областа - Статистика 
на пензиското и инвалид-
ското осигурување - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 7, во колона 2, се 
врши следната измена: 
„Годишен извештај за ин-
валидите на трудот (обра-
зец ОС-8)" 

Статистика на општестве-
ната заштита на децата и 
младината и на социјал-
ната заштита 

64 Во областа - Статистика 
на општествената зашти-
та на децата и младината 
и на социјалната заштита 
- Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на, кај истражувањето 
под ред. бр. 1, во колона 
10, се врши следната из-
мена: 
„Годишен извештај за ор-
ганизациите за предучи-
лишна воспитнообразов-
на работа (ПУВ) 
(1982-1983/1984-1985) . 

65 Во областа - Статистика 
на општествената зашти-
та на децата ^младината 
и на социјалната заштита 
- Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на, кај истражувањето 
под ред. бр. 2, во колона 
10, се врши следната из-
мена: 
„Годишен извештај за до-
мовите на ученици и за 
студентските домови 
(ШД) 

10 

31.08" 

31.08" 
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66 Во областа - Статистика 
на општествената зашти-
та на децата и младината 
и на социјалната заштита 
- Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на, кај истражувањето 
под ред. бр. 3, во колони-
те 3 и 10, се вршат след-
ните измени: 
„Годишен извештај за ко-
рисниците на детскиот 
додаток (ДД) 

67 Во областа - Статистика 
на општествената зашти-
та на децата и младината 
и на социјалната заштита 
- Истражувања што се 
спроведуваат секоја годи-
на, кај истражувањето 
под ред. бр. 4, во колона 
10, се врши следната из-
мена: 
„Годишен извештај за ко-
рисниците и облиците на 
социјалната заштита (СЗ-
-о 
Статистика на правосуд-
ството 

68 ' Во областа Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 1, во колоните 3, 5, 6, 7 
и 10, се вршат следните 
измени: 
„Истражувања за полно-
летни лица против кои 
постапката по кривична-
та пријава и претходната 
постапка е завршена (СК-
-1) - собирање месечно, 
обработка годишно 

Во колона 3, по зборовите: „според кате-
гориите на корисниците" зборовите: „ви-
сочина на средствата" се бришат 

31.08" 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Пријавено лице - познат сторител, спо-
ред годините на возраста и полот: непоз-
нат сторител; кривично дело; време на из-
вршување на делото; подносител на при-
јавата; вид на одлуката, отфрлена прија-
ва, прекината истрага, запрена истрага, 
поднесен обвинителен акт - обвинителен 
предлог, отстапување на странска држава 
- чл. 522 од ЗКП; траење на притворот и 
траење на постапката; политички и сто-
пански криминал" 

20.07" 

Статистички органи 

Обработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и пренесување 
на податоци на 
картички-лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци 

х1) 25.03 
01.05" 

1) Податоците се обработуваат според подрачјата на општинските и окружните јавни обвинителства, општинските и окружните судови и по општината како место на извршувањето 
на кривично дело v - t 
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70 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 2, во колоните 3, 5, 6, 7 
и 10, се вршат следните 
измени: 

„Истражување за обвине-
тите полнолетни лица 
против кои кривичната 

, постапка правосилно е за-
вршена (СК-2) - собира-
ње месечно, обработка го-
дишно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 3, во колоните 5, 6, 7 и 
10, се вршат следните из-
мени" 

„Истражување за мало-
летни лица спрема кои 
поставата под кривична-
та пријава и по подготви-
телната постапка се за-
вршени (СК-3) - собира-
ње месечно, обработка го-
дишно 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Обвинето лице (обвинителен акт, обви-
нителен предлог, приватна тужба) според 
годините на возраста и полот; кривично 
дело, време и место на извршување на де-
лото; материјална штета; траење на при-
творот и траење на постапката; вид на од-
луката: запрена постапка, ослободено од 
обвинението, обвинението е одбиено, од-
лука за примена на мерките за безбедност, 
прогласено за виновно, осудено лице, кри-
вично дело, главни и споредни казни, ус-
ловно осуден, судска опомена прогласено 
за виновно а ослободено од казна, воспит-
ни мерки на помлади полнолетни лица, 
ублажување на казната, мерки за безбед-
ност, поранешна осуда, одземање на 
имотна корист, занимање, години на воз-
раст, пол, соучесништво, број на лица во 
извршување на делото, стек народност; 
државјанство, школска подготовка и 
брачна состојба, политички и стопански 
криминал" 

Статистички органи 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства; собирање 
и пренесување 
на податоци на 
картички-лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци 

Статистички органи 

Изработка на 
методологија, 
обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество во из-
работка на ме-
тодологија; пе-
чатење на об-
расци и упат-
ства, собирање 
и пренесување 
на податоци на 
картички-лен-
ти; логичка и 
сметковна кон-
трола и обра-
ботка на пода-
тоци 

х1) 25.03 
01^05' 

х1) 25.03 
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^ Податоците се обработуваат за подрачјата на окружните јавни обвинителства и подрачјата на окружните судови и општината како место на извршувањето на кривично дело. оо 
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71 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 4, во колоните 5, 6, 7 и 
10, се вршат следните из-
мени: 

„Истражување, за мало-
летни лица спрема кои 
кривичната постапка 
пред советот е правосил-
но завршена (СК-4) - со-
бирање месечно, обработ-
ка годишно 

72 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр.5, ^во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Истражување за одго-
ворните лица против кои 
постапката по пријавата 
за стопански престап е за-
вршена (СП-1) - собира-
ње месечно, обработка го-
дишно 

73 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 6, во колона 10, се 
врши следната измена: 

Статистички органи 

Изработка на 
методологија, 

обработка на 
податоци за 
СФРЈ 

Учество, во изработка на х1) 
методологија; печатење 
на обрасци и упатства; 
собирање и пренесување 
на податоци на картички-
-ленти; логичка и смет-
ковна контрола и обра-
ботка на податоци 



„Истражување за одго- . л?оѕ" 
ворните лица против кои . Ш.из 
постапката за стопански 
престап е правосилно за-
вршена (СП-2) - собира-
ње месечно, обработка го-
дишно 

74 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 7, во колона 10, се 
врши следната измена: 

01.04 
„Истражување за правни- 01.05" 
те лица против кои по-
стапката по пријавата за 
стопански престап е за-
вршена (СП-3) - собира-
ње месечно, обработка го-
дишно 

75 Во областа - Статистика 
, на правосудството - Ис-

тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 8, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Истражување за правни- . о? 05" 
те лица против кои по-
стапката за стопански 
престап е правосилно за-
вршена (СП-4) - собира-
ње месечно, обработка го-
дишно 

76 Во областа" - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 9, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Истражување за право- . 01 04 
силно решени стопански П1 
спорови (СПС-П) - го- и 1 Л О 

дишно 
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77 Во областа - Статистика . 
во правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 10, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
предметите на истрагата, 
и за притворот (РС-истр) 
- годишно 

78 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 11, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
кривичните предмети на 
полнолетни лица во 
првостепената постапка 
(РС-к/1) - годишно 

79 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 12, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
кривичните предмети на 
малолетници во подгот-
вителната постапка пред 
советот за малолетници и 
за притворот на малолет-
ници (РС-к/1 Ml) - го-
дишно 

80 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 13, во колона 10, се 
врши следната измена: 
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„Статистички извештај за 
кривичните предмети во 
второстепената постапка 
(РС-к/1) - годишно 

81 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 14, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
кривичните предмети во 
постапка на трет степен 
(РС-к/Ш) - годишно 

82 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 15, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
предмети на стопански 
престапи во првостепена 
постапка (РС-пк/1) - го-
дишно 

83 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 16, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
предметите на стопански 
престапи и во второстепе-
ната постапка (РС-пк/Н) 
- годишно 

84 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 17, во колона 10, се 
врши следната измена: 
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„Статистички извештај за 
процесните предмети во 
производствената постап-
ка (РС-п/1) - годишно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 18, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
земјишно-книжните пред-
мети (РС-зк/1) - годишно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 19, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
предметите на извршува-
њето (РС-и/I) - годишно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 20, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
оставинските и други вон-
процесни предмети во 
првостепената постапка 
(РС-в/I) - годишно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 21, во колона 10, се 
врши следната измена: 
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„Статистички извештај за 
управните спорови во 
првостепената постапка 
(PC-ye/I) - годишно 

89 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 22 во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
управно-сметковните спо-
рови во првостепената 
постапка (РС-урс/1) - го-
дишно 

90 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 23, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
предметите на присилни 
порамнувања и стечај 
(РС-ст/1) - годишно 

91 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 24, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
процесните, управните, 
вонпроцесните и други 
предмети во второстепе-
ната постапка (РС-пв/Н) 
- годишно 

92 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 25, во колона 10, се 
врши следната измена: 
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„Статистички извештај за 
барањата за заштита на 
законитоста (PC-33) - го-
дишно 

93 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 26, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
вонредните правни леко-
ви, освен за барањата за 
заштита на законитоста 
(РС-впл) - годишно 

94 Во областа - Статитика 
на праводуството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањата под ред. 
бр. 27, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
поведените граѓански 
спорови (РС-гс) - годиш-
но 

95 Во областа - Статитика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 28, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
правосилно довршени уп-
равни спорови (РС-ур/вр) 
- годишно 

96 Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 29, во колона 10, се 
врши следната измена: 
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„Статистички извештај за 
бројната состојба на кад-
рите во редовните судови 
и за судиите-поротници 
(РС-ос) - годишно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 30, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
предметите на прекршо-
ци во првостепена по-

„ стапка (П/I) - годишно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 31, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
предметите на прекршо-
ци во второстепената по-
стапка (П/П) - годишно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 32, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
лицата правосилно казне-
ти за прекршоци (П/вр) -
годишно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 33, во колона 10, се 
врши следната измена: 



„Статистички извештај за 
бројната состојба на кад-
рите на работите на пре-
кршочната постапка и за 
судиите-поротници (П-
/ос) - годишно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се -спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 34, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
полнолетни лица во каз-
нено-поправните устано-
ви (ИК-1) - годишно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 35, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
малолетни деца во казне-
но-поправните домови 
(ИК-2) - годиштно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 36, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
бројната состојба на кад-
рите вработени во казне-
но-поправните установи 
и воспитно-поправните 
домови (ИК-ос) - годиш-
но 



Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-

дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 37, во колона 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
споровите во самоуправ-
ните односи во првосте-
пената постапка (СЗТ-1) 
- годишно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 38, во колона, 10, се 
врши следната измена: 

„Статистички извештај за 
споровите во самоуправ-
ните односи во второсте-
пената постапка (C3T-II) 
- годишно 

л 
Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 39, во колоните 2, 3, 4 
и 10, се вршат следните 
измени: 

„Статистички извештај за 
роднесените предлози за 
поведување постапка кај 
судовите на здружениот 
труд и за начинот на ре-
шавање на споровите 
(СЗТ) - годишно 

Во областа - Статистика 
на правосудството - Ис-
тражувања што се спрове-
дуваат секоја година, кај 
истражувањето под ред. 
бр. 40, во колона 10, се 
врши следната измена: 

Текстот во колона 3 се менува и гласи: 
„Подносителот на предлогот за поведува-
ње постапка, носител на правото и 
должноста во односот во кој е поведена 
постапката, предмет на спорот, однос во 
спорот и начин на решавање на споровите 

10 О ч 
43 р 

сл 
43 О 

01.04" 

01.04" 

01.04" 



„Статистички извештај за 
судиите и за другите вра-
ботени работници во су-
довите на здружениот 
труд (СЗТ-ос) - годишно 

10 

01.04" 

Научноистражувачки и 
развојни работи во ста-
тистиката 

108 Во областа - Научноис-
тражувачки и развојни ра-
боти во статистиката -
Статистички проекти, кај 
статистичкото испитува-
ње под ред. бр. 11, во ко-
лона 10, се врши следната 
измена: 1985" 

„Систем на културните 
индикатори и статистика 
на културната потрошу-
вачка 

109 Во областа - Научноис-
тражувачки и развојни ра-
боти во статистиката -
Методолошки работи, 
статистичкото ис-
тражување под ред. бр. 29 
се брише. 

НО Во областа - Научноис-
тражувачки и развојни ра-
боти во статистиката -
Единствени статистички 
стандарди, кај ред. бр. 49, 
во колона 4, се врши след-
ната измена: 

„Единствена класифика-
ција на производи и услу-
ги 

Организации на здружен труд, самоуправ-
ни интересни заедници и други организа-
ции и заедници избрани за изработка на 
нацртот на класификацијата" 
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С О Д Р Ж И Н А 
к 

Страна 

201. Одлука за утврдување на Програмата на статис-
тичките истражувања од интерес за целата земја 
за 1985 година - 537 

202. Наредба за задолжително атестирање на арми-
ранобетонски средства за затворање на отвори 
за движење во засолништата и двонаменските 
објекти 537 

Страна 

203. Список на помошните лековити средства. за 
употреба во ветерината за чие пуштање во про-
мет е дадено одобрение во периодот од 31 декем-
ври 1983 година до 31 декември 1984 година - 544 

204. Список на готовите лекови за употреба во вете-
рината за чие пуштање во промет е дадено одоб-
рение во периодот од 31 октомври 1983 година 
до 31 декември 1984 година 544 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. - Печати: Новинско-изда-
вачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


