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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛОЖУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ДО-

МАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Се прогласува Законот за вложување средства 
на странски лица во домашни организации на 
здружен труд, што го усвои Собранието па СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покра-
ините од 30 март 1978 година. 

ПР бр. 705 
30 март 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ 
ЛИЦА^ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУ-

ЖЕН ТРУД 

I. Основни одредби | i 

Член 1 
Заради пошироко и. ^долгорочно вклучување 

во меѓународната поделба на трудот, прибавување 
на современа технологија, зголемување на извозот 
и снабденоста на домашниот пазар, намалување на 
увозот и унапредување на работата и работењето 
на домашните организации на здружен труд, со 
овој закон се уредува вложувањето на средства на 
странски лица во домашни организации на здру-
жен труд. 

Член 2 
Странско лице може да вложува средства во 

домашна организација на здружен труд заради ос-
тварување на заеднички деловни цели и интереси, 
со заеднички ризик и со право на учество во до-
ходот остварен со заедничко работење (во ната-
мошниот текст: заедничко работење). 

Во рамките на учество во доходот остварен со 
заедничко работење, странското лице остварува 
право на поврат на вредноста на вложените сред-
ства и право на надомест за стопанисување со тие 
средства. — 

Член 3 
Вложувањето на средства на странско лице вф 

домашна организација на здружен труд, по прави-
ло, е долгорочно. 

Односите што настануваат по основ на вложу-
вањето средства на странско лице се договораат за' 
време потребно да се остварат заедничките делов-ч 
ни цели заради кои се вложуваат средствата. 

Член 4 
Меѓусебните односи на ^договарачите од заед-

ничкото работење се уредуваат со договор за вло-
жување средства на странско лице во домашна ор-
ганизација на здружен труд (во натамошниот текст! 
договор за вложување), кој мора да биде склучен 
во писмена форма. 

Договорот за вложување кој не е склучен во 
писмена форма и кој не го одобрил Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија- не произведува 
правно дејство. 

Член 5 
Правата на странското лице во поглед на сред-

ствата што ги вложил во домашна организација на 
здружен труд имаат заштита утврдена со овој за-
кон. 

Правата на странското лице утврдени со дого* 
вор, со овој закон или со друг пропис во поглед на 
средствата што ги вложило во домашна организаци-
ја на здружен труд не можат да се намалат со за-
кон или со друг пропис, ако договорот со кој се 
утврдени тие права станал полноважен. 

Член 6 
Ако по денот кога договорот за вложување 

станал полноважен се измени прописот што го ре- / 
гулира тоа вложување, врз правата на странското 
лице во поглед на средствата што ги вложил во 
домашна организација на здружен труд ќе се при-
менуваат одредбите на тој договор и прописите 
што важеле на денот кога договорот за вложува-
ње станал полноважен, ако тоа е поповолно за 
странското лице, или ако содогозарачите определе-
ни прашања спогодбено не ги уредат поинаку со-
гласно со одредбите на изменетиот пропис. 

Одредбата на став 1 од овој член ке се однесу-
ва на даночните обврски и на другите давачки што 
организациите на здружен труд им ги плаќаат на 
општествено-политичките заедници и на придоне-
сите што им се плаќаат на самоуправните интерес-
ни заедници. 

Член 7 ' 
Договорот за вложување не може да биде во 

спротивност со општествениот план на Југославија, 
со договорите за основите на општествениот план 
на Југославија, со договорите за основите на оп-
штествениот план на републиката односно на авто-
номната покраина и со општествените договори 
што ги склучила домашната организација на здру-
жен труд. 

..Домашната организација на здружен труд не 
може да склучи договор за вложување кој е во 
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спротивност со самоуправната спогодба што ја 
склучила таа или му пристапила. 

Член 8 
Со договорот за вложување се уредуваат осо-

бено: 
1) целите на вложувањето на средствата и на-

мената, условите и начинот на користење на тие 
средства; 

2) вкупниот износ на средствата што се вложу-
ваат за вршење на заедничко работење и, од тоа, 
износот на средствата што ги вложува домашната ор-
ганизација на здружен труд и износот на средства-
та што ги вложува странското лице; 

3) начинот на утврдување на делот од доходот 
на домашната организација на здружен труд во 
КОЈ учествува странското лице; 

4) основите и мерилата за утврдување на учес-
твото на странското лице во доходот на домашната 
организација на здружен труд; 

5) условите, начинот и роковите за исплата на 
учеството на странското лице во доходот на до-
машната организација на здружен труд; 

6) условите, начинот и роковите за враќање на 
вредноста на вложените средства; 

7) меѓусебните обврски на ^договарачите за 
случај на работење со загуба, како и другите об-
врски за поднесување на ризици; 

8) составот и надлежноста на заедничкиот ор-
ган на работењето и начинот на изборот на тој ор-
ган: 

9) начинот на решавање на меѓусебните спо-
рови; 

10) начинот на обезбедување девизи и други 
средства за исплата на странско лице на име него-
во учество во доходот и поврат на вредноста на 
вложените средства. 

Со договорот за вложување можат да се утвр-
дат стандардите на материјалните трошоци и кри-
териумите за определување на стапките на амор-
тизација што ќе се применуваат во домашната ор-
ганизација на здружен труд, во согласност со про-
писите. 

Член 9 
Договорот за вложување го склучува основна-

та организација на здружен труд. 
Договор за вложување може да склучи и ра-

ботна организација и сложена организација на 
здружен труд во согласност со самоуправната спо-
годба за здружување. 

Ако, во согласност са самоуправната спогодба 
за здружување, договорот за вложување го склу-
чила со странско лице работна организација или 
сложена организација на здружен труд, со тој до-
говор ќе се определи една или повеќе основни ор-
ганизации на здружен труд што ќе бидат носители 
на правата и обврските од договорот, како и на 
правата и обврските на работната организација од-
носно сложената организација на здружен труд 
што го склучила договорот. 

Член 10 
Договори за вложување не можат да се склу-

чат по областа на осигурувањето, трговијата и оп-
штествените дејности. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесу-
ва на областа на научноистражувачките дејности. 

По исклучок, Сојузниот извршен совет, врз осно-
ва р:а согласноста од надлежните републички и 
покраински органи, може да пропише дека домашна 
организација на здружен труд може да склучи до-
говор за вложување во определени општествени деј-
ности ако тоа ќе придонесе кон развојот на односна-
та дејност. 

Вложувањето средства на странски лица во об-
ласта на банкарството се уредува со сојузен закон. 

Член И 
Вкупната вредност на средствата што странски 

лица, врз основа на договор за вложување, ги вло-
жуваат во иста домашна организација на здружен 
труд не може да биде поголема од вкупната вред-
ност на средствата што ги вложуваат домашните ор-
ганизации на здружен труд, ниту еднаква на вкуп-
ната вредност на тие средства. 

По исклучок, ако за развој на определена сто-
панска гранка или дејност постои посебен интерес 
за вложување средства на странски лица утврден со 
акт на Собранието на СФРЈ, со договор за вложува-
ње може да се предвиди дека вкупната вредност на 
средствата што странски лица ги вложуваат во до-
машна организација на здружен труд може да биде 
и поголема од вкупната вредност на средствата што 
ги вложуваат домашните организации на здружен 
труд. 

Сојузниот извршен совет, во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, ќе го про-
пише најнискиот износ, односно сразмерот на сред-
ствата од вкупната вредност на заедничкиот проект 
што во домашната организација на здружен труд мо-
ра да го вложи и странското лице заради стекнува-
ње на правата предвидени со овој закон и со дого-
ворот за вложување. 

Член 12 
Договорот за вложување може да се раскине 

пред времето утврдено со договорот, ако во текот на 
повеќе години заедничко работење настанале загуби 
или не се остваруваат заедничките цели утврдени со 
тој договор, кога една договорна страна не ќе ги из-
врши суштествените обврски на договорот и во слу-
чај кога се суштествено променети околностите што 
постоеле во моментот на неговото склучување. 

Член 13 
Со средствата за заедничко работење располага, 

на начинот утврден со прописите и со договорот за 
вложување, основната организација на здружен труд 
во која се вложени тие средства. 

II. Заеднички орган на работењето 

^Члев 14 
Со договорот за вложување може да се предви-

ди странското лице своите права со кои спогодбено 
одлучува со домашната организација На здружен 
труд да ги остварува и преку заедничкиот орган на 
работењето. 

Со договорот за вложување се утврдуваат начи-
нот на формирање на заедничкиот орган на работе-
њето. неговите овластувања и начинот на работата 
на тој орган. . 

Член 15 
Основната-организација на здружен труд која 

располага со вложените средства и врши заед-
ничко работење мора да биде претставена во заед-
ничкиот орган на работењето. 

Заедничкиот орган на работењето се формира во 
основната организација на здружен труд која распо-
лага со вложените средства и врши заедничко рабо-
тење. 

Ако со вложените средства располагаат повеќе 
основни организации на здружен труд, тие организа-
ции спогодбено определуваат претставници во заед-
ничкиот орган на работењето, како и во која основ-
на организација ќе се формира заеднички орган на 
работењето. 

Ако во домашната организација на здружен труд 
заради вршење начисто заедничко работење, вложу-
ваат средства и странско лице и друга домашна ор-
ганизација на здружен труд, и таа друга организа-
ција мора да биде претставена во зедничкиот орган 
на работењето. 

Странските лица не можат во заедничкиот орган 
на работењето да имаат поголем броз претставници 
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од бројот на претставниците на домашните органи-
зации на здружен труд. 

Член 16 
Заедничкиот орган на работењето се грижи за 

извршување на одредбите од договорот за вложува-
ње и придонесува кон успехот на заедничкото ра-
ботеле. 

Заедничкиот орган на работењето може да одлу-
чува за прашања кои се однесуваат на организаци-
јата на работата и работењето и на зголемувањето 
на продуктивноста на трудот и за други прашања од 
заедничкото работење, ако одлучувањето за тие пра-
шања не спаѓа во неотуѓиви права па работниците по 
основ на правото на работа со општествени сред-
ства. 

Заедничкиот орган на работењето може да им да-
ва предлози и мислења на органите на домашната 
организација на здружен труд за сите прашања што 
се од значење за заедничкото работење. 

Органот на домашната организација на здружен 
труд кому е даден предлогот и мислењето од став 3 
на овој член, е должен да ги разгледа и за својот 
став да го извести заедничкиот орган на работењето. 

III. Права и обврски на ^договарачите по основ на 
вложените средства и учество во доходот 

Член 17 
Странското лице учествува во доходот остварен 

со заедничкото работење сразмерно n на придонесот 
што го дало во остварувањето на тој доход по основ 
на вложените средства. 

Правото на странско лице да учествува во дохо-
дот остварен со заедничко работење престанува кога 
на странското лице ќе му биде вратена вредноста на 
вложените средства заедно со надоместот за стопа-
нисување на КОЈ стекнал право до поврат на вред-
носта, односно кога ќе измине рокот утврден со .до-
говорот за вложување, без оглед на тоа во кој износ 
е остварен повратот на вредноста на вложените сред-
ства-

Со договорот за вложување не може да се пред-
види трајно учество на странско лице во доходот на 
домашна организација на здружен труд остварен со 
заедничко работење. 

Член 18 
На домашната организација на здружен труд во 

која се вложени средствата на странско лице кое по 
тој основ има право на учество во доходот остварен 
со заедничкото работење, со договорот за вложува-
ње, му се обезбедуваат во рамките на тој доход сред-
ства за лична и заедничка потрошувачка, во соглас-
ност со заедничките основи и со мерилата што ва-
жат за организациите на здружен труд за намиру-
вање на обврските од доходот кои во врска со ос-
тварувањето на доходот од заедничкото работење се 
утврдени со договорот за вложување, како и за 
проширување на материјалната основа на трудот 
спрема придонесот на работниците во остварување 
на доходот во основната организација на здружев 
труд. 

Мерилата за утврдување на придонесот од став 
1 на овој член се утврдуваат со договорот за вложу-
вање. 

Доходот остварен со заедничко работење, по из-
двојувањето на средствата од став 1 на овој член, се 
распоредува на средствата што му припаѓаат на 
странското лице на име учество во доходот остварен 
со заедничко работење и иа средствата што и припа-
ѓаат на домашната организација на здружен труд. 

Член 19 
Домашната организација на здружен труд и 

странското лице со договорот за вложување ја утвр-
дуваат максималната височина на надоместот за 
стопанисување со вложените средства како дел на 

учество на странското лице во доходот остварен со 
заедничко работење. 

При утврдувањето на максималната височина 
на надоместот за стопанисување со вложените сред-
ства се земаат предвид стапките на акумулација 
ш-о се остварени за изминатите три години во до-
машната организација на здружен труд, во однос-
ната група и гранка на стопанство, во стопанството 
па Југославија, во светското стопанство, дали вложу-
вањето се врши во дејност од посебно значење за 
остварување на договорената политика за развој на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, како и долгорочноста на вложувањето. 

За износот на разликата на надоместот од став 
1 па овој член и вкупното учество во доходот оства-
рен со заедничко работење, на странското лице му 
се намалува износот на средствата што ги вложило, 
со тоа што да може повторно да ги вложи ако со 
договорот за вложување не е предвидено поинаку. 

Органите и организациите што даваат мислење, 
односно што ги одобруваат договорите за вложува-
ње, оценуваат дали при определувањето на макси-
малната височина на надоместот за стопанисување 
со вложените средства ќе се земат предвид критери-
умите од став 2 на овој член. 

Член 20 
Противзаконит е секој договор за вложување 

во кој не се утврдува престанување на учеството на 
странското лице во доходот на домашната органи-
зација на здружен труд кога во рамките на тоа 
учество ќе му бидат вратени вложените средства, 
заедно со соодветен надомест за стопанисување со 
вложените средства, како и договорот за вложува-
ње што е склучен само заради финансиски трансак-
ции без поднесување ризик во работењето. 

Член 21 
Организацијата на здружен труд и странското 

лице заеднички го поднесуваат ризикот од заеднина 
кото работење според учеството во доходот оства* 
рен со тоа работење под услови и на начин што се 
предвидени со договорот за вложување. 

За обврските од заедничкото работење странско-
то лице одговара до височината на вложените сред« 
ства, ако со договорот за вложување странското л 
це не презело поголема одговорност. 

Член 22 
Се смета дека во заедничкото работење на до-

машната организација на здружен труд која ко-
ристи средства на странско лице настанала за-
губа во смисла на овој закон, ако доходот остварен 
со заедничко работење, утврден според завршната 
сметка, е помал од збирот на износот на исплатени-
те аконтации на личните доходи на работниците за 
работа во тоа работење до височината утврдена со 
самоуправниот општ акт, износот на личните дохо-
ди загарантирани со закон, за периодот за кој не 
се исплатени и износот на обврските што според за-
конот се намируваат од доходот, во врска со тоа 
работење. 

Загубата настаната во заедничкото работење 
ја покриваат домашната организација на здружен 
труд и странското лице во рокот што со закон е оп* 
ред е лен за покривање на загубите на организација! 
та на здружен труд, согласно со меѓусебната ОДГОЈ 
Борност утврдена со договорот за вложување. Акр 
странското лице не ја покрие загубата со свои други 
сродства, вложените средства му се намалуваат за 
износот на загубите. 

Во годината во која настанала загубата од ст-atf 
1 на овој член странското лице не учествува во до-
ходот остварен со заедничко работење. 

Во случај на настанување загуба во смисла н | 
став 1 од овој член вложените средства не се вра^ 
ќаат за годината ЕО која настанала загубата ако со 
договорот за вложување е определено повратот наѓ 
вложените средства да се врши со учество во дохр$ 
дот остварен со заедничко работење. Вложените 
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средства се враќаат и за таа година ако со догово-
рот за вложување е определено повратот на тие 
средства да се врши од деловните средства на до-
машната организација на здружен труд, независно 
од доходот остварен со заедничкото работење. 

Член 23 
Странското лице игла право на трансфер ЕО 

странство на средствата што ќе ги оствари ед заед-
ничкото работење по основ ка учество во доходот, 
-во согласност со Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство и со ОБОЈ закон. 

Странското лице може со средствата, ка кои 
има право на трансфер во странство, да го зголеми 
својот удел во средствата од заедничкото работење, 
или да склучи договор за вложување на тке средст-
ва во друга домашна организација ка здружен груд, 
или може со тие средства да друг начин да распо-
лага во Југославија, БО согласност со прописите. 

Член 24 
Средствата што странското лице ги остварило 

во заедничкото работење по основ на учество во до-
ходот на име надомест за стопанисување со вложе-
ните средства можат на тоа лице да ну се пресме-
туваат, односно исплатуваат БО динари, ако е тоа 
предвидено со договорот за вложување, односно ако 
странското лице дополнително се согласи со тоа. Со 
тие динарски средства странското лице располага во 
согласност со одредбите на Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство и на овој 
закон. 

Динарските средства од став 1 на овој член 
странското лице може да ги користи за купување 
производи на југословенскиот пазар, за плаќање 
услуги, за вложување во Југославија, или може да 
ги изнесе од Југославија или да ги пренесе на дру-
го странско лице ако се остварени во заедничкото 
работење со производство на производи или со вр-
шење на услуги чијшто извоз со акти на федераци-
јата е забранет, односно ограничен или по свој а га 
природа не можат да се извезуваат (комунални ус-
луги, услуги за одржување на патишта и мостови, 
услуги на автобуски станици и ел.). 

Производите и услугите платени со динари (став 
2) странското лице може да ги извезува преку ор-
ганизација на здружен труд регистрирана за врше-
ње на извоз во согласност со прописите кои важат 
за извозот од Југославија. 

Член 25 
Со договорот за вложување може да се предви-

ди дека обврската на домашната организација на 
здружен труд спрема странското лице, по основ на 
неговото учество во доходот, може да се изврши и 
со испорака на дел од производите произведени со 
заедничкото работење: 

1) ако тие производи се произведени врз основа 
на договор за вложување во областа на истражува-
њето, експлоатацијата и примарната преработка па 
нафта, гас, рудно и друго минерално богатство; 

2) ако тие производи се произведени врз осно-
ва на договор за вложување во производство и пре-
работка на земјоделски производи, во одгледување и 
гоење на добиток, во одгледување и ловење риби, 
во преработка на месо и риби и други добиточни 
производи и во одгледување на п л а т е ж н и шуми и 
насади, или во преработка ма тие производи. 

Сојузниот извршен совет може да пропише дека 
со договорот за вложување може да се предвиди 
обврска за домашната организација на здружен 
труд да му се испорача на странското лице, по ос-
нов на неговото учество во доходот, дел од произ-
водите произведени со заедничко работење и во 
стопанските дејности кои не се наведени БО став 1 
на овој член, ако смета дека тоа ќе придонесе за по-
брз развој на односната дејност. 

Член 26 
Домашната организација на здружен труд во 

која се вложени средства на странско лице е долж-
на во своите деловни книги посебно да го искажу-
ва доходот од заедничкото работење, ако со догово-
рот за вложување е предвидено учество на стран-
ското лице во доходот од заедничкото работење. 

Странското лисе игла право на увид во деловни-
те кн;пн га основната организација на здружен 
труд БО кои се искажува доходот од заедничкото 
работење. 

Член 27 
Странското лине може во домашната организа-

ција на здружен труд да в ЛОЈК и девизи што од по-
себно значење за девизниот биланс и за платниот 
биланс на Југославија, и предмети и права кои 
претставуваат средства на трудот и предмети на 
трудот. 

Бо рамките на вредноста на вложените средст-
ва утврдена со договорот за вложување, странското 
лице може во домашна организација на здружен 
труд, во согласност со прописите, да вложи 
опрема, репродукционен материјал или сурови-
ни, само ако во соодветен квалитет и во соодветни 
количества не се произведуваат во Југославија. 

Странско лице може во домашна организација 
на здружен труд да вложи и право на патент, пра-
во на модел за искористување, право на индустри-
ска мостра или модел, право на заштитен знак, пра-
во на производствена техничка документација и 
знаење и искуство во согласност со сојузен пропис. 

Член 28 
Предметите и правата што се вложуваат во за-

едничкото работење мораат реално да се проценат, 
во согласност со прописите. 

Член 29 
Странското лице може, во согласност со домаш-

ната организација на здружен труд во која вложи-
ло средства за заедничко работење и со други со до-
говарачи, да ги пренесе правата и обврските од до-
говорот за вложувење врз друго странско лице или 
врз друга домашна организација на здружен труд, 
ако со договорот за вложување не е предвидено по-
инаку, во согласност со закон. 

Член 30 
Ако странско лице има намера правата и обврски-

те од договорот за в ложу пање да ги пренесе врз дру-
го странско лице или врз друга домашна организа-
ција на здружен труд, должно е преносот на пра-
вата и обврските од тој договор претходно да и го 
понуди, во писмена форма, на домашната организа-
ција на здружен труд во која ги вложило средства-
та. 

Домашната организација на здружен труд, ако 
со договорот за вложување не е определено поина-
ку, е должна во рок од 60 дена од денот на приемот 
на понудата да достави до странското лице изјава 
за прифаќање или неприфаќање на понудата. 

АКО странското лице, спротивно на одрелбата од 
став 1 на овој член. ги пренесе правата и обврските 
од договорот за вложување без претходна понуда на 
домашната организација на здружен труд, или ако 
ги пренесе правата и обврските од договорот за 
вложување под услови што се поповолни за лицето, 
односно за организацијата врз која е извршен пре-
носот од условите понудени на домашната органи-
зација на здружен труд, домашната организација на 
здружен труд во која се вложени средства на стран-
ското лице може со тужба ка ј надлежниот суд да 
бара преносот на правата и обврските од договорот за 
вложување да го поништи и правата и обврските од 
договорот под исти услови да ги пренесе врз домаш-
ната организација на здружен труд. 
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Тужба поради повреда на правото на првенство за 
пренос на правата и обврските од договорот за вло-
жување домашната организација на здружен труд 
може да поднесе во рок од 30 дена од денот кога 
узнала за преносот, односно за поповолните услови 
на преносот. 

Преносот на правата и обврските на странското 
лице врз друго странското лице или врз домашна 
организација на здружен труд се запишува во ре-
гистарот од член 46 на овој закон. Пријавата за 
пренос на правата и обврските од договорот за вло-
жување странското лице, кое го врши тој пренос, 
е должно да ја поднесе во рок од 30 дена од денот 
на склучувањето на договорот за пренос. 

За пренос на правата и обврските од договорот 
за вложување врз друго странско лице е потребно 
одобрение од Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија. 

Член 31 
Со договор за вложување може да се предвиди 

правото на странско лице на поврат на вредноста 
на средствата или на поврат на определени пред-
мети што тоа ги вложило во домашна организаци-
ја на здружен труд. 

Ако со договорот за вложување е предвидено 
дека странското лице има право на поврат на опре-
делен предмет што го вложило во домашната орга-
низација на здружен труд, странското лице може 
тој предмет и да го извезе. 

Член 32 
Во случај на престанување на договорот за вло-

жување или престанување на домашната организа-
ција на здружен труд, странското лице има право 
на поврат на вредноста на вложените средства, од-
носно на поврат во износот што останал, ако е из-
вршен делумен поврат на вредноста, или во зголе-
мен односно намален износ, врз основа на мерилата 
утврдени со договорот за вложување, зависно од до-
ходот остварен со заедничкото работење. 

Вредноста на средствата од став 1, на овој член 
се намалува сразмерно на височината на непокри-
ените загуби што ги поднесува странското лице. 

Член 33 
Ако странското лице во целост или делумно не 

го оствари повратот на вредноста на вложените 
средства во рамките на учество во доходот, домаш-
ната организација на здружен труд може, по исте-
кот на важењето или по раскинувањето на догово-
рот за вложување, или во случај на своето преста-
нување, тој поврат да го изврши од други средства 
со кои располага. 

Начинот на исплатување на вложените средст-
ва на странското лице се уредува со договорот за 
вложување, во согласност со одредбите од овој за-
кон и од Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство. .ф 

Член 34 
Странското лице има право на трансфер н а ' 

вложените средства, односно на остатокот од вло-
жените средства, ако договорот за вложување пре-
станал да важи поради тоа што се остварени делов-
ните цели, односно поради истекот на договорениот 
рок или ако договорот за вложување е раскинат 
од причини предвидени во овој закон или ако со 
договорот за вложување е предвидено дека странс-

к о т о лице може вложените средства делумно да ги 
Повлекува и додека важи договорот. 

Странското лице има право на трансфер на вло-
жените средства, односно на остатокот од вложени-
те средства и ако домашната организација на здру-
жен труд во која се вложени средствата престане 
да постои. 

Трансферот на средствата од ст. 1 и 2 на овој 
член се врши со средствата од член 122 на Законот 
за девизното работење и кредитните односи со ст-
ранство. 

Член 35 
На странско лице може да му се исплатат сред- ~ 

ств а што ги вложило во домашна организација на 
здружен труд и во динари, ако е тоа предвидено со 
договорот за вложување. 

Динарските средства од став 1 на овој член 
странското лице може да ги користи за купување 
производи на југословенскиот пазар, за плаќање ус-
луги, за вложување во Југославија или може да ги 
изнесе од Југославија или да ги пренесе врз друго 
лице. 

Производите и услугите платени со динари спо-
ред став 2 на овој член странското лице може да 
ги извезува преку организација на здружен труд 
регистрирана за вршење на извоз, во согласност со 
прописите што важат за извозот од Југославија. 

Член 36 
Ако странското лице вложило средства во деј-

ностите од член 25 на овој закон, со договорот за вло-
жување може, по исклучок, да се предвиди домаш-
ната организација на здружен труд на странското 
лице да му ја надомести вредноста на вложените 
средства и со испорака на дел од производите про-
изведени со заедничко работење. 

Член 37 
Ако неподвижен предмет кој делумно или во 

целост е купен со средства што странското лице ги 
вложило во домашна организација на здружен труд, 
со правосилно решение на надлежниот орган е од-
земен во општ интерес, со тоа решение ќе се пред-
види и надоместот на домашната ѕ организација на 
здружен труд во височината на обврската што таа 
по основ на договорот за вложување ја презела сп-
рема странското лице. 

Надоместот од став 1 на овој член го исплатува 
организацијата или лицето кому му се Дава одземе-
ниот неподвижен предмет (корисникот) во рок од 60 
дена од денот на правосилноста на решението за 
одземање на неподвижниот предмет. 

Странското лице има право на трансфер на 
средствата од став 1 на овој член. 

Член 33 
Ако договорот за вложување го склучила работ-

ната организација, за обврските од заедничкото ра-
ботење одговараат основните организации на здру-
жен труд во нејзиниот состав, како што тоа е пред-
видено со самоуправната спогодба за здружување 
во работна организација. 

Ако, врз основа на договорот за вложување, 
средствата на странско лр!це се вложени во основ-
ната организација на здружен труд, таа основна 
организација одговара за обврските од заедничкото 
работење со средствата со кои располага, ако со 
договорот за вложување, со кој се согласиле други-
те основни организации на здружен труд во состав 
на истата работна организација, не е предвидено за 
тие обврски да одговараат и тие основни организа-
ции, над вредноста на средствата на основната ор-
ганизацијата на здружен труд во која се вложени 
средства за заедничко работење. 

Одговорноста од ст. 1 до 2 на овој член се запи-
шува во судскиот регистар. 

Член 39 
Со измена на самоуправната спогодба за здру-

жување не може да се измени одговорноста утврде-
на со договорот за вложување, ако со таквата изме-
на не се согласат домашната организација на здру-
жен труд и странското лице што го склучиле тој 
договор. 

IV. Одобрување и регистрирање на договори за вло-
жување 
Член 40 

Договорот за вложување, како и измените и до-
полненијата и продолжувањето на важењето на тој 
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договор, ги одобрува Сојузниот комитет за енерге-
тика и индустрија. 

Кон барањето за одобрување на договорот за 
вложување, домашната организација на здрулсен 
труд е должна да приложи: 

1) автентичен текст на договорот за вложување, 
составен на еден од јазиците на народите на Југо-
славија; 

2) економско-технички елаборат од кој ќе се 
види оправданоста на вложувањето; 

3) мислење на надлежниот републички, односно 
покраински орган за оправданоста и за потребата од 
вложување; 

4) мислење на Сојузниот завод за општествено 
планирање дали капацитетите во кои се вложуваат 
средства на странското лице се во спротивност со 
политиката на стопанскиот развој, со општествени-
от план на Југославија, со договорите за основите на 
општествениот план на Југославија и со други до-
говори што ги склучиле федерацијата, републиките 
и автономните покраини; . 

5) мислење на Стопанската комора на Југосла-
вија за тоа дали опремата, репродукциониот мате-
ријал или суровините што се вложуваат во соодве-
тен квалитет и во соодветни количества се произ-
ведуваат во Југославија, како и мислење за делов-
ниот углед, подобноста и бонитетот на странското 
лице. 

При давање мислење, надлежниот републички, 
односно покраински орган ќе води сметка за тоа да-
ли договорот за вложување и извршувањето на тој 
договор е во спротивност со општествените планови 
на републиките, односно на автономните покраини, 
со општествените договори и самоуправните спогод-
би од член 7 на овој закон, за можноста за усогла-
сување на извршувањето на договорот за вложува-
ње со проекцијата на платнобилансната позиција на 
републиката, односно на автономната покраина со 
проекцијата на девизиобилансната позиција на ре-
публиката, односно на автономната покраина, со 
самоуправната спогодба што ја склучила домашната 
организација на здружен труд во рамките на само-
управната интересна заедница за економски односи 
со странство на републиката, односно на автоном-
ната покраина, како и со други економски елементи 
од кои зависи извршувањето на договорот за вло-
жување. 

Домашната организација на здружен труд е 
должна за добивање на мислењето од став 2 на овој 
член да поднесе до органите и организациите од тој 
став барање во рок од 30 дена од денот на склучу-
вањето на договорот. 

Мислењата од став 2 на овој член мораат да се 
дадат во, рок од 45 дена од денот на приемот на ба-
рањето. Мислењата од точ. 3 до 5 став 2 на овој 
член мораат да бидат образложени. 

Барањето за одобрување на договорот за вло-
жување домашната организација на здружен труд 
е должна да га поднесе во рок од 30 дена од денот 
на истекот на рокот од став 4 на овој член. Ако 
домашната организација на здружен труд не ги до-
бие сите мислења од став 2 на овој член, кои бара-
њето за одобрување на договорот за вложување е 
должна да поднесе доказ дека барањето за добива-
ње на мислела го поднела навреме и дека мисле-
њата не ги добила во пропишаниот рок. 

Член 41 
Економско-техничкиот елаборат од член 40 

став 2 точка 2 на овој закон содржи особено: 
1) податоци за изворите на средства што ги 

вложува домашната организација на здружен труд; 
2) додатоци за техничко-технолошките реше-

нија што се потребни за производство на произво-
ди од заедничкото работење; 

3) податоци за видот, количеството и вредноста 
на опремата што мора да се увезе заради изград-
ба или доградба на капацитети во кои се вложени 
средства на договорачите; 

4) податоци за видот, количеството и вредноста 
на суровините и репродукциониот материјал што 
мораат да се увезуваат за време на важењето на 
договорот за вложување; 

5) податоци за состојбата на стручен кадар и 
за програмата на неговото оспособување за извр-
шување на обврските преземени со договорот за 
вложување; 

6) податоци за обезбедување на ефикасно ис-
користување на енергијата и суровините и за заш-
титата на човековата средина; 

7) податоци за основните суровини што ќе се 
употребуваат во процесот на производството на 
производите што се предмет на вложувањето, од 
кои ќе се види усогласеноста на користењето на 
суровините со политиката на развојот на Југосла-
вија; 

8) податоци за можноста за пласман на про-
изводите што ќе се произведуваат со заедничко 
работење на странскиот и домашниот пазар; 

9) други податоци за економската целесообраз-
ност на вложувањето на средствата на странски 
лица во домашни организации на здружен труд. 

Член 42 
Договорот за вложување ќе се одобри: 
1) ако е во согласност со одредбите на овој 

закон и на други прописи; 
2) ако предвидува деловна соработка со која се 

обезбедува зголемување на производството, про-
изводноста на трудот и извозот или изградба па 
нови капацитети врз основа на современа техно-
логија и економика на работењето; воведување и 
применување на современа техника, технологија и 
организација на производството и работењето во 
домашната организација на здружен труд; заштита 
на човековата средина, или се придонесува кон 
унапредување на научноистражувачката работа во 
домашната организација на здружен труд; 

3) ако предвидениот вкупен износ на средствата 
што ^договарачите ги вложуваат во заедничкото 
работење обезбедува остварување на условите од 
точка 2 на овој став; 

4) ако предвидените услови на деловната сора-
ботка им одговараат На условите под кои таква 
соработка нормално се остварува во меѓународните 
економски односи; 

5) ако уделот на странското лице (патентни пра-
ва, лиценци, технологија и др.) е реално валоризиран; 

6) ако предвидените средства што ги вложува 
странското лице не се помали од обемот, односно 
од вредноста што ќе ја определи Сојузниот извршен 
совет; 

7) ако е во согласност со политиката на еко-
номски односи на Југославија со странство и со 
платниот биланс на Југославија, 

Склучениот договор за вложување нема да 
се одобри: 

1) ако помеѓу домашната организација на здру-
жен труд и странското лице се воспоставуваат од-
носи со кои суштествено се нарушува рамноправ-
носта на домашната организација на здружен труд 
и на странското лице; 

2) ако се ограничува извозот на производи на 
домашната организација на здружен труд што се 
предмет на договорот за вложување и ако таквото 
ограничување не е во согласност со политиката и 
со системот на економски односи на Југославија со 
странство; 

3) ако одредбите на тој договор се противни на 
интересите на одбраната или безбедноста на земјата. 

Сојузниот извршен може да пропише дека до-
говорот за вложување ќе се одобри и ако со него 
не се предвидува деловна соработка со која се обез-
бедува зголемување на извозот во смисла на точка 2 
став 1 од овој член, ако тоа ќе придонесе кон по-
брзиот развој на односната стопанска гранка или 
дејност. 
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f Член 43 
Заради разгледување на мислењета од член 40 

став 2 и член 45 став 2 оде овој закон и на закони-
тоста на договорот за вложување Сојузниот извршен 
совет формира Комисија. 

Комисијата од став 1 на овој член му дава пред-
лог на Сојузниот комитет за енергетика и индус-
трија за тоа дали договорот за вложување ќе се 
одобри. 

Комисијата се состои од постојани и повремени 
членови. Повремените членови се именуваат за раз-
гледување на договори за вложување во домашна 
организација на здружан труд од определени дејнос-
ти (индустрија, земјоделство, туризам и др.). 

Член 44 
Ако Сојузниот комитет за енергетика и индус-

трија не се согласи со мислењето на надлежниот 
републички, односно покраински орган за економ-
ската оправданост и за потребата од вложување, 
ќе се спроведе постапка за усогласување на ставо-
вите. 

Ако ни во спроведената постапка Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија и надлежниот ре-
публички, односно покраински орган не ги усо-
гласат ставовите, Сојузниот комитет за енергети-
ка и индустрија е должен за спорното прашање да 
го извести Сојузниот извршен совет, кој ќе заземе 
став. 

Член 45 
Сојузниот комитет за .енергетика и индустрија 

е должен по барањето за одобрение на договорот за 
вложување да донесе решение во рок од 60 дена 
од денот на приемот на барањето. 

Пред донесувањето на решението за одобрување 
на договорот за вложување Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија е должен од надлежните 
сојузни органи на управата да прибави мислење за 
тоа дали одредбите на договорот за вложување се 
противни на интересите на одбраната или безбеднос-
та на земјата. Решението за одобрување на догово-
рот за вложување не може да биде донесено про-
тивно на ова мислење. Решението со кое барањето 
за одобрување на договорот за вложување се одбива 
затоа што одредбите на договорот им се противни на 
интересите на одбраната или безбедноста на земјата 
се донесува по слободна оцена и во тој дел не мора 
да биде образложено. 

Против решението на Сојузниот комитет за енер-
гетика и индустрија, донесено по барањето за одоб-
рување на договорот за вложување може да се из-
јави жалба до Сојузниот извршен совет во рок од 15 
дена од денот на доставувањето на решението. 

Против конечното решение по барањето за од-
обрување па договорот за вложување не може да се 
води управен спор. 

Член 46 
Одобрениот договор за вложување се запишува 

во регистарот што го води Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија. Запишување во региста-
рот се врши по службена должност во рок од ]5 
дена од денот кога решението со кое договорот за 
вложување е одобрен станало полноважно. 

Во регистарот се запишуваат фирмата, односно 
називот и седиштето на ^договарачите, вкупниот 
износ на средствата што се вложуваат во заеднич-
кото работење и уделот на одделни ^договарачи во 
тие средства, времето за кое договорот се склучу-
ва, денот на склучувањето на договорот, денот на 
поднесувањето барање за одобрение на договорот за 
вложување, број и датум на решението за одобре-
ние на договорот за вложување и број и датум на 
решението за запишување во регистарот. 

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
9л известува ^договарачите и надлежниот репуб-

лички, односно покраински орган за запишувањето 
на договорот за вложување во регистарот. 

Со запишувањето во регистарот, договорот за 
вложување станува полноважен од денот на не-
говото склучување. 

Податоците содржани во договорот за вложу-
вање и податоците што се прилагаат кон барањето 
за одобрение на догеворот претставуваат службена 
тајна. 

Член 47 
Извод од регистарот од член 46 на овој закон 

може да се издаде само ако за тоа постои оправдан 
интерес на организацијата или на лицето кое бара 
извод. 

Организацијата или лицето кое сака да добие 
извод од регистарот, поднесува во писмена форма 
образложено барање до Сојузниот комитет за енер-
гетика и индустрија. 

Поблиски прописи за начинот и постапката за 
издавање извод од регистарот донесува, по потреба, 
претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и 
индустрија. 

Член 48 
Ако странско лице вложува во домашна органи-

зација на здружен труд опрема чијшто увоз е ре-
гулиран или ако со договорот за вложување е пред-
видено од вложените средства на странското лице 
да се набави таква опрема, домашната организација 
на здружен труд може таа . опрема да ја увезува 
врз основа на согласност што ја дава Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија, во спогодба со 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во 
согласност со прописите. 

Ако странското лице вложува во домашната ор- ' 
ганиздција на здружен труд репродукционен мате-
ријал и суровини чијшто увоз е регулиран, таквиот 
увоз домашната организација на здружен труд може 
да го врши врз основа на согласноста што ја дава 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во 
спогодба со Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија, во согласност со прописите. 

Согласноста од ст. 1 и 2 на овој член се дава ис-
товремено со донесувањето на решението за одоб-
рување на договорот за вложување и трае за сето 
време додека странското лице вложува средства 
предвидени со договорот за вложување. 

Домашната организација на здружен труд може 
опремата, репродукциониот материјал и суровините, 
увезени врз основа на согласноста од ст. 1 и 2 на 
овој член, да ги користи само за намените пред-
видени со договорот за вложување. 

Член 49 
Стоките чијшто извоз е регулиран а се произ-

ведуваат врз основа на договорот за вложување, се 
извезуваат врз основа на согласноста што ја дава 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на 
предлог од Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија, во согласност со прописите. 

Согласноста од став 1 на овој член се дава ис-
товремено со донесувањето на решението за одоб-
рување на договорот за вложување и важи за сето 
време на траењето на договорот. 

Член 59 
Домашна организација па здружен труд која, 

во согласност со сојузен пропис, произведува пред-
мети на вооружување и воена опрема, не може да 
преговара за склучување на договор за вложувања 
пред да добие одобрение од Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана за водење преговори. 

Пред добивањето на одобрението од став Г на 
овој член, организацијата на здружен труд од тој 
став не може на странско лице да му дава никакви 
податоци за производството на воена опрема и на 
предмети на^вооружување, ниту да допушти какви и 
да било снимања. 
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Член 51 
Домашната организација на здружен труд чиј 

договор за вложување е одобрен и запишан во ре-
гистарот е должна да доставува до Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија, до Стопанската 
комора на Југославија и до надлежниот репуб-
лички, односно покраински орган годишни извештаи 
за извршувањето на тој договор во поглед на успе-
хот во работењето, увозот и извозот, техничката оп-
ременост, применатата технологија, организацијата 
на производството, како и за други поважни пода-
тоци во врска со вложувањето. 

Извештајот од став 1 на овој член се доставува 
до 30 април тековната година за претходната го-
дина. 

Поблиски прописи за содржината и за доставу-
вањето на извештаите од став 1 на овој член донесу-
ва Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, во 
спогодба со Службата иа општественото книгово-
дство. 

V. Решавање на спорови 

Член 52 
Споровите од договорите за вложување што ќе 

настанат помеѓу домашната организација на здружен 
труд и странското лице ги решава надлежниот суд 
во Југославија, ако со договорот за вложување не 
е предвидено таквите спорови да ги решава Надво-
решнотрговската арбитража при Стопанската комора 
на Југославија или некоја друга домашна или стра-
нска арбитража. 

VI. Казнени одредби 

Член 53 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап домашна органи-
зација на здружен труд: 

1) ако опремата, репродукциониот материјал и 
суровините увезени врз основа на договорот за вло-
жување ги користи за намени што не се предвидени 
со тој договор (член 48 став 5); 

2) ако увезе опрема врз основа на договор за вло-
жување, па тој договор го раскине пред истекот на 
Договорениот рок, а не се исполнети условите за 
раскинување на договорот предвидени во член 12 
од овој закон. 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни со паричка казна од 3.000 до 30.000 динари 
и одговорното лице во домашната организација на 
здружен труд. 

Член 54 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап домашна органи-
зација на здружен труд која произведува предмети 
на вооружување и воена опрема ако пред да добие 
одобрение за водење преговори со странско лице 
преговара за склучување договор за вложување, 
или ако на странско лице му даде пода-оци за про-
изводството на воена опрема РЈ на предмети на во-
оружување, или ако на странско лице му допушти 
снимање (член 50). 

За стопански престап од став 1 на овој член с е 
се казни со парична казна од 3.000 до 30.000 динари 
одговорното лице во домашната организација на 
Здружен труд. 

Член 55 
Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари 

ќе се казни за стопански престап домашна органи-
зација на здружен труд: 

1) ако барање за добивање мислење ре поднесе 
во рок од 30 дена од де тот на склучувањето па до-
говорот за толкување (член 40 став 4); 

2) ако во препишаниот рок не поднесе барање 
договорот за вложување да се одобри (член 40 став 
6); 

3) ако не достави годишен извештај до 30 ап-
рил наредната година за изминатата година (член 51). 
— За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни со парична казна од 2 ООО до 20.000 динари 
и одговорното лице во домашната организација на 
здружен труд. , 

Член 56 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап странско лице ако 
не поднесе пријава за пренос на правата и обврските 
од договорот за вложзчзање во рок од 30 дена од 
денот на склучувањето на договорот за пренос (член 
30 став 5). 

VII. Завршни одредби 
Член 57 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престануваат да важат Законот за вложување сред-
ства на странски лица во домашни организации на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/73), 
освен одредбата на член 12 став 4 точка 7 од тој 
закон додека Сојузниот извршен совет не ќе донесе 
пропис врз основа на овластувањето од член 11 став 
3 на овој закон и Уредбата за поблиските услови 
за вложување средства на странски лица во домаш-
ни организации на здружен труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/76), освен одредбата на член 7 од таа 
уредба која останува во сила додека Сојузниот из-
вршен совет, врз основа на овластувањето од член 
43 на овој закон не ќе донесе акт за формирање на 
посебна комисија од тој член. 

Член 58 
бвој закон влегува во сила осмиот дон од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

313. 1 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Се прогласува Законот за здружување во Заед-
ница на југословенските железници, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 30 март 1978 година. 

ПР бр. 703 
30 март 1978 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА FA ЈУГОСЛО-

• ВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Заради обезбедување и остварување на уредно 

и непречено функционирање на железничкиот со-
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собраќај како технолошки единствен систем од ин-
терес за целата земја, организациите на здружен 
труд кои вршат превоз на патници и предмети во 
железничкиот сообраќај (во натамошниот текст: 
железнички транспортни* -организации) се должни 
да се здружат во Заедница на југословенските же-
лезници (во натамошниот текст: Заедницата). 

Работите и задачите утврдени со овој закон, кои 
се вршат во Заедницата заради остварување па це-
лите од став 1 на овој член, се од посебен опште-
ствен интерес. 

Член 2 
Под технолошко единство на системот на желез-

ничкиот сообраќај, во смисла на овој закон, се под-
разбира единствен технички систем кој се заснова 
врз типизација, унификација и стандардизација на 
основните транспортни капацитети и единствен сис-
тем на вршење на железничкиот сообракај, кои 
обезбедуваат уредно и непречено превезување на 
патници и предмети на целата територија на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Технолошко единство на системот на железнич-
киот сообраќај се обезбедува со: усогласен возен ред 
и со неговото извршување; заедничко користење на 
определени основни транспортни капацитети и со 
единство на превозот на мрежата на пругите на 
југословенските железници; единствени прописи 
и правила за организација на превозот на патници 
и предмети и за функционирање на железничкиот 
сообраќај; изградба, набавка, реконструкција и одр-
жување на железничките капацитети според един-
ствени технички прописи; усогласување на пла-
новите и програмите и со донесување на заеднич-
ки планови и програми за развој и унапредување 
на железничкиот сообраќај; единствено настапување 
во меѓународниот железнички сообраќај спрема 
странските железници и спрема меѓународните же-
лезнички организации. 

Член 3 
Во Заедницата се здружуваат железничките 

транспортни работни организации, непосредно или 
преку сложена организација на здружен труд од-
носно преку заедницата во која се здружени, ако 
во таа сложена организација односно заедница се 
обезбедува и остварува технолошко единство на 
системот на железничкиот сообраќај. 

П р в а т а , обврските и одговорностите кои про-
излегуваат од овој закон и од самоуправните општи 
акти предвидени со овој закон, се однесуваат и на 
основните организации на здружен труд кои учес-
твуваат во вршењето на директен и комбиниран 
железнички сообраќај, здружени во работната ор-
ганизација од став 1 на овој член. 

Член 4 
Во Заедницата, покрај железничките транспор-

тни организации, можат да се здружат и други ор-
ганизации на здружен труд и заедници, кон учес-
твуваат во давањето заеднички услуги во транспор-
тот, под условите и па начинот кои се утврдени со 
самоуправната спогодба за здружување во Заедница 
(во натамошниот текст: самоуправната спогодба за 
здружување). 

Член 5 
Заедницата, во рамките на своите права, обврски 

и одговорности и железничките транспортни орга-
низации се одговорни за остварување на целите, 
односно за извршување на работите и задачите 
утврдени со овој закон. 

Безбедноста и уредноста на железничкиот со-
обраќај, како и одговорноста за нивно остварување, 
се регулираат со сојузен закон. 

Член 6 
Заедницата се основа со самоуправна спогодба за 

здружување, во согласност со осој закон. 
Организацијата, работата и работењето на За-

едницата, како и меѓусебните односи на организа-
циите на здружен труд здружени со Заедницата, 
се уредуваат со самоуправна спогодба за здружува-
ње, со статут и со други самоуправни општи акти 
на Заедницата. 

Член 7 
Со Заедницата управуваат организациите на 

здружен труд здружени во Заедницата според на-
челата на делегатскиот систем, на начин определен 
со самоуправната спогодба за здружување. 

Член 8 
Заедницата е правно лице со правата, обврските 

и одговорностите што ги има врз основа на Уставот 
на СФРЈ, на сојузен закон и на самоуправната 
спогодба за здружување. 

Врз обезбедуван,ето јавност на работата и ос-
тварување на начелото на рамноправност на ја -
зиците и писмата на народите и народностите во 
работата во Заедницата согласно се применуваат 
прописите кои важат за органите и организациите во 
федерацијата. 

Ако со овој закон или со друг сојузен закон не 
е определено поинаку, врз Заедницата се примену-
ваат и прописите кои важат за деловната заедница. 

Заедницата се конституира со склучувањето на 
самоуправната спогодба за здружување и со избо-
рот на своите органи. 

Заедницата се регистрира кај^ надлежниот суд. 

Член 9 
По прашањата од заеднички интерес за желез-

ничкиот сообраќај Заедницата соработува со соод-
ветни самоуправни интересни заедници во федера-
цијата, со општи грански здруженија, со опште-
ствено-политичките и со други општествени орга-
низации, како и со други самоуправни организа-
ции и заедници во федерацијата. 

II. Работи и задачи на Заедницата 

Член 10 
Заради остварување на целите од член 1 на овој 

закон, железничките транспортни организации од 
член 3 на овој закон заеднички, во рамките на За-
едницата: 

1) го усогласуваат и утврдуваат возниот ред во_ 
меѓународниот и внатрешниот железнички сообраќај 
што го вршат заеднички железничките транспор-
тни организации, како и начинот на неговото из-
вршување; 

2) утврдуваат единствен начин на регулирање 
и вршење на железничкиот сообраќај; утврдуваат 
и преземаат мерки за уредно, безбедно и̂  непречено 
функционирање на железничкиот сообраќај; 

3) обезбедуваат единство на превозот на целата 
мрежа на пруги на југословенските железници; 

4) ја уредуваат типизацијата, унификацијата и 
стандардизацијата на основните транспортни капа-
цитети; 

5) го уредуваат одржувањето и реконструкци-
јата на железничките капацитети; 
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6) утврдуваат единствени критериуми за распо-
реди вање на железничките пруги на главни и спо-
редни пруги; 

7) го утврдуваат обемот и врвовите на телеко-
муникациските врски и уреди, зависно од катего-
риите на пругите; 

8) ги утврдуваат видовите на сигнали, нивното 
значење, форма, боја и најмалата далечина на вид-
ливоста, како и начинот на поставување и употреба 
на сигналите; 

9) ги усогласуваат среднорочните и долгорочни-
те планови и програми и донесуваат заеднички пла-
нови и про грами за развој и унапредувана на же-
лезничкиот сообраќај во поглед на основните тран-
спортни капацитети, железничките пруги на маги-
стралните правци и технологијата на превозот, како 
и во поглед на приоритетот на изградбата, односно 
набавката на тие капацитети, имајќи ја предвид оп-
тима лноста на развојот за задоволување на вкупни-
те потреби од превоз во земјата и поврзаноста со 
меѓународниот сообраќај, а заради обезбедување на 
технолошко единство на системот, и ги утврдуваат 
актите во врска со извршувањето на тие планови, 
во согласност со законот и со основите на заеднич-
киот план; 

10) ги уредуваат условите PI начинот на заеднич-
ко користење на определени основни транспортни 
капацитети; 

11) го уредуваат начинот на давање на меѓу-
себна помош за отстранување на последиците од 
вонредни настани во железничкиот сообраќај; 

12) го уредуваат внатрешниот ред на железница-
та и начинот на негово спроведување; 

13) вршат работи од областа на меѓународниот 
железнички сообраќај и ги уредуваат деловните и 
другите односи со железничките организации на 
други земји и со меѓународните железнички органи-
зации; 

14) ги вршат работите од областа на внатрешни-
от железнички сообраќај што го вршат заеднички; 

15) го уредуваат начинот на спроведувањето на 
меѓународните конвенции и на дру1;и спогодби од 
областа на железничкиот сообраќај, како и на ак-
тите на Меѓународната железничка унија; 

16) ги уредуваат мерките за обезбедување го-
товност на југословенските железници за извршу-
вање на задачите на општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита. 

Со самоуправната спогодба за здружување же-
лезничките транспортни организации можат да оп-
ределат заеднички да вршат, во рамките на Заед-
ницата, и други работи со кои се остваруваат цели-
те од член 1 на овој закон. 

Работите и задачите од ст. 1 и 2 на овој член се 
Вршат на начинот утврден со самоуправната спогод-
ба за здружување. 

Член И 
Во врска со вршењето па работите од член 10 на 

овој закон, железничките транспортни'организации 
во рамките на Заедницата, со самоуправната спогод-
ба ги уредуваат особено: 

1) меѓусебните односи во врска со заедничкото 
користење на основните транспортни капацитети и 
со заедничката работа; 

2) основите на заедничкиот среднорочен и дол-
горочен план; 

3) учествувањето во склучувањето договори за 
основите на општествениот план на Југославија и 
на општествените договори кои се однесуваат на же-
лез ЕТИЧКИОТ сообраќај и преземањето заеднички мер-
ки за спроведување на тие договори; 

4) основите за деловните и за други односи со 
други самоуправите организации и заедници, кои се 
од заеднички интерес за железничкиот сообраќај 
како технолошки единствен систем, како и со ж е -
лезничките организации на други земји; 

5) меѓусебните права и обврски во врска со за-
едничкото вршење на меѓународниот железнички 
сообраќај; 

6) во согласност со прописите за цените, осно-
вите на тарифниот систем и критериумите за опре-
делување на цените на превозот и во меѓународниот 
и во внатрешниот железнички сообраќај што го 
вршат заеднички. 

Член 12 
Во Заедницата се вршат и работи на општото 

гранско здружение за железнички сообраќај во сог-
ласност со одредбите на Законот за здружување на 
организациите на здружен труд во општи здруже-
нија и во Стопанската комора на Југославија, како 
и други работи предвидени со сојузни закони. 

Со самоуправната спогодба за здружување же-
лезничките транспортни организации можат да оп-
ределат во Заедницата да се вршат и други работи 
од заеднички интерес. 

III. Заедничка контрола 

Член 13 
Во Заедницата се организира и се остварува за-

едничка контрола над вршењето на работите што 
се од значење за обезбедувањето и остварувањето 
на уредно, безбедно и непречено функционирање на 
железничкиот сообраќај и за неговиот развој како 
технолошки единствен систем и се обезбедува трај-
но вршење на таа контрола. 

Заедницата е должна да ги следи и анализира 
состојбата и функционирањето на железничкиот 
сообраќај како технолошки единствен систем и 
спроведувањето на прописите со кои се обезбедува 
тоа единство и да предлага и презема потребни мер-
ки за унапредување на функционирањето на тој 
систем. 

Надлежноста и начинот на спроведување на кон-
трола во рамките на Заедницата се уредуваат со 
самоуправната спогодба за здружување. 

IV. Самоуправна спогодба за здружување и статут 
на Заедницата 

Член 14 
Со самоуправната спогодба за здружување же-

лезничките транспортни организации ги уредуваат 
меѓусебните односи во врска со здружувањето и на-
чинот на остварување целите на здружувањето, ги 
утврдуваат органите на Зае;тпицата и нивниот де-
локруг, изборот и отповикот на членовите на тие 
органи; ја уредуваат постапката и начинот на одлу-
чување и усогласување на ставовите за спорните 
прашања; ги определуваат работите на Заедницата 
во врска со извршување на задачите од чл. 10 и И 
на овој закон; ги определуваат прашањата што се 
уредуваат со други самоуправни спогодби на желез-
ничките транспортни организации здружени во За-
едницата; определуваат за кои прашања оргачгпе 
на Заедницата донесуваат самоуправни општи акти 
и задолжителни заклучоци за железничките тран-
спортни организации, здружени во Заедницата: ги 
утврдуваат условите и начинот под кои други ор-
ганизации на здружен труд и заедници можат да 
пристапат кон Заедницата; го утврдуваат начинот 
на финансирање на Заедницата; уредуваат и други 
прашања во врска со здружувањето во Заедницата, 
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Член 15 
Заедницата има статут кој се донесува на на-

чинот утврден со самоуправната спогодба за здру-
жувањето. 

Со статутот на Заедницата поблиску се уреду-
ваат прашањата и односите што се уредени со само-
управната спогодба за здружувањето, прашањата и 
односите за кои со таа спогодба е определено дека 
ќе се регулираат со статутот и други прашања кои 
се од значење за остварување на целите на здружу-
вањето во Заедницата и за нејзината работа. 

V. Однос на Заедницата и на органите на федера-
цијата 

Член 16 
Заедницата е должна да ги известува редовно 

и по потреба Собранието на СФРЈ, Сојузниот из-
вршен совет и сојузниот орган на управата надле-
жен за работи на железничкиот сообраќај, за пра-
шањата и проблемите на функционирањето на же-
лезничкиот сообраќај. 

Член 17 
Собранието на СФРЈ врши општествен надзор 

над работата на Заедницата. 

Член 18 
Сојузниот извршен совет врши надзор над за-

конитоста на работата на Заедницата по прашањата 
од член 1Q став 1 и од член 11 на овој закон. 

Ако Сојузниот извршен совет најде дека самоуп-
равната спогодба на железничките транспортни ор-
ганизации, склучена во рамките на Заедницата, или 
друг самоуправен општ акт на Заедницата е во спро-
тивност со Уставот на СФРЈ или со сојузен закон, 
ќе го запее нивното извршување и ќе поведе постап-
ка пред Уставниот суд на Југославија за оцена на 
уставноста, односно на законитоста на запрената 
самоуправна спогодба или друг самозшравен општ 
акт. 

Сојузниот извршен совет е должен да позеде 
постапка пред Уставниот суд на Југославија во сми-
сла на став 2 на овој член во рок од 30 дена од де-
нот на запирањето. Ако во тој рок Сојузниот извр-
шен совет не поведе постапка пред Уставниот суд на 
Југославија, запирањето на актот престанува со ис-
текот на тој рок. Ако Сојузниот извршен совет по-
веде постапка пред Уставниот суд на Југославија, 
запирањето на актот престанува со завршувањето 
на таа постапка. 

Член 19 
Ако во рамките на Заедницата не се обезбеди 

вршење на одделни работи од член 10 став 1 на 
овој закон или не се склучи некоја од самоуправните 
спогодби од член 11 на овој закон, па тоа га загрози 
технолошкото единство на системот на железнич-
киот сообраќај односно уредното, безбедно и непре-
чено финкционирање на тој систем, Сојузниот из-
вршен совет, на предлог од надлежниот сојузен ор-
ган на управата, ќе пропише привремени мерки, 
неопходни за обезбедување технолошко единство на 
системот. 

Сојузниот извршен совет ќе го стави надвор од 
сила прописот од став 1 на овој член, ако во рам-
ките на Заедницата се обезбеди вршење на тие ра-
боти, односно ако се склучи соодветна самоуправна 
спогодба. 

Член 20 . 
Индивидуалниот работоводен орган на Заедил-

емата, односно претседателот на колегијалниот рабо-

товоден орган на Заедницата го именува и разре-
шува органот на управување на Заедницата, во сог* 
л аси ост со Сојузниот извршен совет. 

Работниците со посебни овластувања и одговор-
ности во работната заедница на Заедницата, .опре-
делени со самоуправната спогодба за здружување-
то или со статутот, ги именува и разрешува од дол-
жноста органот на управување со Заедницата, во 
договор со железничките транспортни организации 
од републиките и автономните покраини и одлучу-
ва за остварувањето на нивните поединечни права, 
обврски и одговорности. 

VI. Обезбедување средства за работа на Заедницата 

Член 21 
Средствата потребни за работата на Заедницата 

се обезбедуваат со придонес од организациите на 
здружен труд здружени во Заедницата. 

Начинот на обезбедување на. средствата од став 
1 на овој член се утврдува со самоуправната спо-
годба. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 22 
Организацијата, работата и работењето на 

постојната Заедница на југословенските железници 
ќе се усогласат со одредбите од овој закон до 31 
декември 1979 година. 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за задолжително здру-
жување на железничките транспортни претприја-
тија во Заедницата на југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72). 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

314. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ИА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

Се прогласува Законот за здружување во Заед-
ница на југословенското електростопанство, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо^ 
рот на републиките и покраините од 30 март 1978 
година. 

ПР бр 701 
30 март 1978 година 

Белград 

Претседател на Републи* 
ката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Ј 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ " 

Киро Глигоров, е. р. 
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З А К О Н 

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

1. Основни одредби 

Член 1 
Заради обезбедување и остварување на уредно 

и несмеќавано функционирање на југословенскиот 
електроенергетски систем, како технолошки един-
ствен систем од интерес за целата земја, организа-
циите на здружен труд кои призведуваат, односно 
вршат пренос, или произведуваат и вршат пренос 
на електрична енергија (во натамошниот текст: 
електростопански организации) задолжително се 
здружуваат во Заедница на југословенското елек-
тростопанство (во натамошниот текст: Заедницата). 

Заради остварување на задачите на општото гран-
ске здружение на електростопанството, во Заедницата 
задолжително се здружуваат и електростопанство 
организации на здружен труд кои вршат дистрибу-
ција на електрична енергија, согласно со Законот за 
здружување на организациите на здружен труд во 
општи здруженија и во Стопанската комора на Ју -
гославија (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 54/76). 

Работите и задачите утврдени со овој закон кои 
се вршат во Заедницата заради остварување на це-
лите од став 1 на овој член се од посебен општествен 
интерес. 

Член 2 
Под југословенски електроенергетски систем 

(во натамошниот текст: електроенергетски систем), 
во смисла на овој закон, се подразбира технички 
единствен систем со кој се обезбедува технолошко 
единство во производството и преносот на елек-
трична енергија и оптимално користење на произ-
водствените капацитети на целата територија на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, заради овозможување на координирана работа 
и развој на електроенергетските капацитети и уред-
но снабдување, на потрошувачите со квалитетна 
електрична енергија. 

Техничко единство на електроенергетскиот сис-
тем се остварува со поврзување на производствените 
и преносните електроенергетски капацитети изгра-
дени според единствените грански стандарди и тех-
нички нормативи за изградба, одржување и експло-
атација на тие капацитети, во мера неопходна за 
технолошко единство на електроенергетскиот систем. 

Член 3 
Во Заедницата се здружуваат електростопан-

ските работни организации непосредно или преку 
сложена организација на здружен труд, односно 
преку за еин ица на организациите на здру?кен труд 
во кои се здружени, ако во таа сложена организа-
ција, односно заедница се обезбедува и остварува 
технолошко единство на електроенергетскиот сис-
тем. 

Правата, обврските и одговорностите на елек-
тростогга нек ите работни организации од став 1 па 
овој член. кои произлегуваат ,од овој закон и од 
самоуправните општи акти предвидени со овој закон, 
се однесуваат и на основните организации на здру-
жен труд во нивниот состав кои вршат производство 
или пренос на електрична енергија. 

Член 4 
Во Заедницата, покрај електростопанските орга-

низации од член 1 став Г на овој закон, можат да се 
здружат и организации на здружен труд кои се 
занимаваат со производство на јаглен за потребите 
на термоелектраните и организациите на здружен 

труд кои се занимаваат со унапредување на електро-
стопанската дејност, под условите и на начинот што 
се утврдени со самоуправната спогодба за здружу-
вање во Заедницата (во натамошниот текст: само-
управната спогодба за здружување). 

Член 5 
Заедницата и електростопанските организации, 

во рамките на своите права, обврски и одговорности, 
се одговорни за остварување на целите, односно за 
извршувањето на работите и задачите утврдени со 
овој закон. 

Член 6 
Заедницата се основа со самоуправната спогод-

ба за здружување во согласност со овој закон. 
Организацијата,' работата и работењето на Заед-

ницата, како и меѓусебните односи на организациите 
на здружен труд здружени во Заедницата, се уре-
дуваат со самоуправна спогодба за здружување, со 
статутот и со други самоуправни општи акти на 
Заедницата. 

Член 7 
Со Заедницата управуваат организациите на 

здружен труд здружени во Заедницата според на-
челата на делегатскиот систем, на начинот опреде-
лен со самоуправната спогодба за здружување. 

Член 8 
Заедницата е правно лице со правата, обврски 

и одговорностите што ги има основа на Уставот на 
СФРЈ, на сојузен закон и самоуправната спогодба 
за здружување. 

За обезбедувањето iaBHOCT на работата и оства-
рување на начелото на рамноправност на јазиците и 
писмата на народите и народностите во работата на 
Заедницата, согласно се применуваат прописите кои 
важат за органите и организациите во федерацијата. 

Ако со овој закон или со друг сојузен закон не , 
е определено поинаку, врз Заедницата се примену-
ваат и прописи кои важат за деловната заеднина. 

Заедницата се конституира со склучување на 
самоуправна спогодба за здружување и со избор 
на свои органи. 

Заедницата се регистрира кај надлежниот суд. 

Член 9 
Заедницата соработува по прашања од заеднич-

ки интерес за електростопанството со соодветниот 
сојуз на самоуправните интересни заедници, со дру-
ги самоуправни интересни заедници, со општите 
грански здруженија, со општествено-политичките 
и со други општествени организации, како и со дру-
ги самоуправни организации и заедници во феде-
рацијата. 

II. Работи и задачи на Заедницата 

Член 10 
Заради остварување на целите од став 1 на овој 

закон, електростопанските организации во рамките 
на Заедницата заеднички: 

1) склучуваат самоуправна спогодба за основите 
на усогласувањето на своите планови и програми на 
развојот во поглед на основните параметри на произ-
водствените и преносните електроенергетски капа-
цитети од становиштето на функционирањето на 
технолошки единствениот електроенергетски систем 
и врз основа на таа спогодба ги усогласуваат своите 
планови и програми на развојот; 
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2) учествуваат во склучувањето на договори за ос-
новите на општествениот план на Југославија и на 
општествените договори кои се однесуваат на елек-
тростопанството, ако со тие договори преземаат 
посебни обврски и задачи, и во преземањето на мер-
ки за спроведување на тие договори; 

3) од становиште^ на технолошкото единство на 
електроенергетскиот систем ги усогласуваат годиш-
ните и повеќегодишните електроенергетски биланси 
на електростопанствата на републиките и автоном-
ните покраини и врз таа основа го утврдуваат елек-
троенергетскиот биланс на југословенското електро-
стопанство, и преземаат мерки за неговото оства-
рување; 

4) ја остваруваат заедничката работа и функцио-
нирањето на електроенергетскиот систем со един-
ствено регулирање на фреквенциите — силите, со 
определување и користење на заедничките резерви 
во системот, со координирање на оперативното упра-
вување на работата во системот, _ со слободните то-
кови на електрична енергија во преносната мрежа 
од 220 kV и повисоки напони и со .рационално ко-
ристење на електроенергетските производствени и 
преносни капацитети; 

5) ги утврдуваат основните принципи на тариф-
ниот систем за испорака на електрична енергија 
(однос ден-ноќ, лето-зима, фактор на силата и дру-
ги електроенергетски услови) заради обезбедување 
на функционирањето на електроенергетскиот систем 
како технолошка целина; 

в) одлучуваат за соработка и поврзувањето на 
електроенергетскиот систем со електроенергетските 
системи на другите земји, и вршат заеднички увоз, 
извоз и размена на лектрична енергија со тие 
системи; 

7), ги утврдуваат градските стандарди за изград-
ба и експлоатација на електроенергетските произ-
водствени и преносни капацитети и предлагаат ју-
гословенски стандарди од таа област; 

8) ги утврдуваат основите, техничките правила, 
нормативите, параметрите и програмата за развој 
на магистралната мрежа на врските, на системот на 
автоматска секундарна регулација и на телеинфор-
мационот систем на електростопанството заради 
обезбедување технолошко единство и несмеќавано 
функционирање на електроенергетскиот систем; 

9) остваруваат соработка со меѓународните 
стручни и научни организации што се занимаваат 
со прашањата на електростопанството и со електро-
стопанствата на други земји; 

10) преземаат мерки за обезбедување на готов-
носта на електростопанстото во извршувањето на 
задачите на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита. 

Начинот на вршење на работите и задачите 
од став 1 на OR ој член и меѓусебните односи во врска 
со вршењео на тие работи и задачи, електростопан-
ските организации го уредуваат со самоуправни 
спогодби што ги склучуваат во рамките на Заед-
ницата. 

Член И 
Во Заедницата се вршат и работи од општото 

гранско здружение за електростопанството, како и 
други работи предвидени со сојузни закони. 

Со самоуправна спогодба за здружување на 
електростопанските организации можат да утврду-
ват Заедницата да ја усогласува работата врз рацио-
нализација и штедење на електрична енергија, да 
организира изработка на стручни анализи за рента-
билност на изградбата на основните електроенер-
гетски капацитети, да врши стручна и друга 
помош при изградбата на електроенергетски капа-
цитети и да врши други работи што се во врска со 
работата и развојот на електроенергетскиот систем 

како единствен техничко-технолошки систем, како 
и работи кои се од заеднички интерес за здружените 
организации. 

Член 12 
Годишниот електроенергетски биланс на југо-

словенското електростопанство се утврдува од ста-
ноБиштето на технолошкото единство на електро-
енергетскиот систем со усогласување на електро-
енергетските биланси на електростопанствата на 
републиките и автономните покраини. 

Подготвувањето на електроенергетските биланси 
на електростопаиствата на републиките и автоном-
ните покраини и нивното усогласување во Заедни-
цата се врши во согласност со заеднички утврдени-
те единствени основи и критериуми за планирањето 
на производстото и потрошувачката на електрична 
енергија и на енергијата во целост. 

Годишниот електроенергетски биланс на југо-
словенското електростопанство е урамнотежен план 
за производство и потрошувачка на електрична 
енергија по месеци и за година, заснован врз мож-
ностите на производството и врз планските потреби 
на потрошувачката и- договорените испораки на биг 
лачените вишоци на електрична енергија помеѓу 
електростопанствата на републиките и автономните 
покраини заради покривање на билансните кусоци, 
како и. врз увозот, извозот to размената на електричч 
на енергија. 

Ако со можното производство на електрична 
енергија во Југославија не можат да се задоволат 
потребите на потрошувачката, урамнотежувањето 
на годишниот електроенергетски биланс на југосло-
венското електростопанство се врши со планирање 
на увозот и со договорени мерки за органичување 
на потрошувачката на електрична енергија. 

Заедницата го утврдува годишниот електроенер-
гетски биланс на југословенското електростопанство 
најдоцна до 15 декември тековната година за наред-
ната година. Годишниот електроенергетски биланс 
на југословенското електростопанство е составен дел 
на годишниот енергетски биланс на Југославија. 

Член 13 
Во Заедницата се организира електроенергетска 

диспечера^ служба како заедничка служба на 
електростопанските организации. 

Диспечерската служба на Заедницата, во сора-
ботка со диспечерските служби на електростопан-
ствата на републиките и автономните покраини, 
врши стручни оперативни работи во врска со функ-
ционирањето на електроенергетскиот систем, а осо-
бено: 

1) го следи и анализира остварувањето на го-
дишниот електроенергетски биланс на југословен-
ското електростопанство, енергетските услови за ра-
бота на електроенергетскиот систем, движењето на 
производството на потрошувачката на електрична 
енергија и ги предлага потребните мерки; ^ 

2) го организира вршењето на секундарно регу-
лирање на фреквенциите — силите на електроенер-
гетскиот систем и ги усогласува погонските манипу-
лации во препиената мрежа од 220 kV и повисоки 
напони; 

3) ги усогласува програмите за испораки на 
електрична енергија помеѓу електростопанствата на 
републиките и автономните покраини во согласност 
со нивните меѓусебни договори и енергетски мож-
ности во електроенергетскиот систем; 

4) ја координира работата и се грижи за несме-
ќавано одвивање на паралелната (поврзана) работа 
на електроенергетскиот систем и на електроенер-
гетските системи на други земји, како и за увозот, 
извозот и размената на електрична енергија со тие 
системи; 

5) го усогласува вршењето на ремонт и користе-
њето па поважни производствени и преносни елек* 
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троенергетски капацитети, го следи распоредот на 
резервите во електростопанскиот систем и органи-
зира давање на помош во случај на хаварии; 

6) ја води документацијата! за погонската готов-
ност на електроенергетските капацитети, за произ-
водството, оптоварувањата во меѓусебните испораки 
на електрична енергија помеѓу електростопанските 
организации и со странство, за текот и состојбата 
на водата на хидроенергетските акумулации и за 
снабденоста на термоелектраните со гориво, како и 
со други прашања што се однесуваат на уредно и 
несмеќавано функционирање на електроенергет-
скиот систем; 

7) ги анализира условите на работата во елек-
троенергетскиот систем и предлага мерки за опти-
мална работа, односно за рационално користење на 
електроенергетските капацитети. 

III. Заедничка контрола 

Чаен 14 
Електростопанските организации во рамките на 

Заедницата организираат и остваруваат заедничка 
контрола на вршењето на работите од значење за 
уредно и несмеќавано функционирање на електро-
енергетскиот систем, во согласност со целите утвр-
дени со овој закон. 

Надлежноста и начинот на спроведување на 
контрола ва рамките на Заедницата се уредуваат 
со самоуправната спогодба за здружување. 

IV. Самоуправна спогодба за здружување и статут 
на Заедницата 

Член 15 
Со самоуправната спогодба за здружување, во 

сагласност со одредбите на овој закон, се уредуваат: 
меѓусебните односи во врска со здружувањето; начи-
нот иа остварување на целите на здружувањето; 
органите на Заедницата, нивниот делокруг, изборот 
и отповикот на членовите на тие органи; начи-
нот на одлучување и начинот на усогласување на 
ставовите за спорни прашања; задачите и работите 
на Заедницата; прашањата кои се уредуваат со Други 
самоуправни спогодби, прашањата кои се уредуваат 
со самоуправните општи акти на Заедницата, стату-
тарните и други прашања за кои органите на Заед-
ницата донесуваат задолжителни заклучоци; усло-
вите под кои други организации на здружен труд 
можат да се здружат во Заедницата; начинот на 
финансирање на Заедницата, како и други прашања 
од значење за работата на Заедницата. 

Член 16 
Заедницата има статут кој- се донесува на начи-

нот утврден со самоуправната спогодба -за здружу-
вање. 

Со статутот на Заедницата поблиску се уреду-
ваат прашањата и односите што се опфатени со са-
моуправната спогодба за здружување, прашањата и 
односите за кои со таа самоуправна спогодба е опре-
де тено дека ке се регулираат со статут и други 
i f зшања што се од значење за остварување на целите 
на здружувањето во Заедницата и за нејзината ра-
бота. 

Vl.Oflfioc на Заедницата и органите на федерацијата 

Член 17 
. Заедницата е должна да ги известува Собранието 

на СФРЈ, Сојузниот извршен совет и сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на енергетиката и 
индустријата редовно по истекот на годината и ДО 

потреба за прашањата и проблемите на фун-
кционирањето на електроенергетскиот систем. 

Член 18 
Собранието на СФРЈ врши општествен надзор 

над работата па Заедницата. 

Член 19 
Сојузниот извршен совет врши надзор над зако-

нитоста на работата на Заедницата по прашањата од 
чл 10 и 11 на овој закон. 

Ако Сојузниот извршен совет најде дека само-
управната спогодба на елсктростопаиските органи-
зации склучена во рамките на Заедницата или друг 
самоуправен општ акт на Заедницата е во спроти-
вност со Уставот на СФРЈ или со сојузен закон, ќѕ 
го запре нивното извршување и ќе поведе постапка 
пред Уставниот суд на Југославија за оцена на уста-
вноста односно законитоста на запрената самоупра-
вна спогодба, односно на друг самоуправен општ акт. 

Сојузниот извршен свет е должен да поведе 
постапка пред Уставниот суд на Југославија, во сми-
сла на став 2 од овој член, во рок од 30 дена од денот 
на запирањето. Ако во тој рок Сојузниот извршен 
совет не поведе постапка пред Уставниот суд на Ју -
гославија, запирањето на извршувањето на актот 
престанува со истекот на тој рок. Ако О Р А Н И О Т 
извршен совет поведе постапка пред Устави- суд 
на Југославија, запирањето на извршувања. > на 
актот престанува со завршувањето на таа постапка. 

Член 20 
Ако во рамките на Заедницата не се обезбеди 

вршење на одделни работи од член 10 на овој закоп 
или не се склучи одделна самоуправна спогодба на 
тој член, а тоа ќе го загрози технолошкото единство 
на електроенергетскиот систем односно уредното и 
несмеќавано функционирање на тој систем, Сојуз-
ниот извршен совет на предлог од надлежниот соју-
зен орган на управата ќе пропише привремени мерки 
неопходни за обезбедување на технолошкото един-
ство на електроенергетскиот систем. 

Сојузниот извршен совет ќе го стави надвор од 
сила прописот донесен во смисла на став 1 од овој 
член кога во рамките на Заедницата ќе се обезбеди 
вршење на работите односно кога ќе се склучи соод-
ветна самоуправна спогодба. 

Член 21 
Индивидуалниот работоводен орган на Заедни-

цата, односно.претседателот на колегијалниот рабо-
товоден орган на Заедницата го именува и разрешува 
од должност органот на управување на Заедницата 
во согласност со Сојузниот извршен совет. 

Работниците со посебни овластувања и одговор-
ности во работната заедница на Заедницата опреде-
лени со самоуправната спогодба за здружување или 
со "статутот ги именува и разрешува од должност 
органот на управувањето на Заедницата во договор 
со оргаѕшзацијата на здружен труд во областа на 
електростопанството во републиките и автономните 
покраини и одлучува за остварувањето на нивните 
поединечни права, обврски и одговорности. 

VII. Средства за работа на Заедницата 

Член 22 
Средствата потребни за работа на Заедницата 

се обезбедуваат со придонес од здружените органи-
зации. 
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Начинот на обезбедување на средствата од став 
1 на овој член се утврдува со самоуправната спого-
дба за задржување. 

VIII. Преодни и закрпиш одредби 

Член 23 
Организацијата, работата- и работењето на по-

стојната Заедница на југословенското електросто-
панство Гте се ус: а п а сат со од [.е доите на осој закон 
до oi декелзври 1979 година. 

Член 24 
С одено г на влегувањето БО сила на овој закон 

престанува да саг:п Законот за З а с т а н а т а на југо-
словенското електростопанство („Службен лист на 
СФРЈ", бр 23/72). 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

• 315. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

Се прогласува Законот за здружување во Заед-
ница на југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
30 март 1978 година. 

ПР бр. 702 
30 март 1978 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Заради обезбедување и остварување на уредно 

и непречено функционирање на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај (во натамош-
ниот текст: ПТТ сообраќај), како технолошки един-
ствен систем од интерес за целата земја, организа-
циите на здружен труд кои вршат пренос на пош-
тенски пратки и телеграфски и телефонски соопш-
тенија (во натамошниот текст: ПТТ организации) се 
должни да се здружат во Заедница на југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони (во натамош-
ниот текст: Заедницата). 

Работите и задачите утврдени со овој закон што 
ее вршат во Заедницата заради остварување на це-

лите од став 1 на овој член, се од посебен општост«« 
вен интерес. 

Член 2 
Под технолошки единствен систем, во смисла на 

овој закон, се подразбира единствен технички сис-
тем со кој се обезбедуваат техничко единство на пош-
тенската, телеграфската и телефонската мрежа во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(но натамошниот текст: ПТТ мрежа) и единствена 
технологија во вршењето на преносот на поштенски 
пратки и на телеграфски и телефонски соопштени;а 
(по натамошниот текст: ПТТ услуги), заради овоз-
пожузање на усогласена работа и развој на 
поштенските, телеграфските и телефонските капа-
цитети (ио натамошниот текст: ПТТ капацитети) и 
уредно и непречено давање на ПТТ услуги на сите 
корисници на ПТТ услуги. 

Техничкото единство на ПТТ мрежа и единстве-
Е1ата технологија во вршењето на ПТТ услуги се 
обезбедуваат со утврдување на начелата и на основ-
ните технички услови за организација, изградба и 
одржување на ПТТ мрежа, со плановите и програ-
мите за развој на магистралните и меѓународните 
ПТТ капацитети, со општ ред за превоз на пош-
тенски пратки и со други самоуправни општи акти. 

Член 3. 
Во Заедницата се здружуваат ПТТ работни ор-

ганизации, непосредно или преку сложени органи-
зации на здружен труд, односно преку заедниците 
на организациите на здружен труд во кои се здру-
жени, ако и во таа сложена организација, односно 
заедница се обезбедува и остварува технолошко 
единство на системот на ПТТ сообраќај. 

Правата, обврските и одговорностите што произ-
легуваат од овој закон и од самоуправните општи 
акти предвидени со овој закон, се однесуваат и на 
основните организации на здружен труд кои вршат 
ПТТ сообраќај, здружени во работната организа-
ција од став 1 на овој член. 

Член 4 
Во Заедницата, покрај ПТТ организации, може 

да се здружи и Поштенската штедилница, како и 
други организации на здружен труд и заедници кои 
се занимаваат со дејност од значење за правилно и 
уредно функционирање на ПТТ сообраќај, под ус-
ловите и на начинот утврден со самоуправната спо-
годба за здружување на ПТТ организации во Заед-
ница (во натамошниот текст: самоуправна спогодба 
за здружување). 

Член 5 
Заедницата во рамките на своите права, обврс-

ки и одговорности, и ПТТ организации се одго-
ворни за остварување на целите, односно за извр-
шување на работите и задачите утврдени со овој 
закон. 

Член 6 
Заедницата се основа со самоуправна спогодба 

за здружување, во согласност со овој закон. 
Организацијата, работата и работењето на Заед-

ницата, како и меѓусебните односи на организациите 
на здружен труд здружени во Заедницата, се уре-
дуваат со самоуправна спогодба за здружување, со 
статут и со други самозгправни општи акти на Заед-
ницата. 

Член 7 
Со Заедницата управуваат организациите на 

здружен труд здружени DO Заедницата, според наче-
лата на делегатскиот систем, на начинот определен 
со самоуправна спогодба за здружување. 
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Член 8 
Заедницата е правно лице со правата, обврските 

и одговорностите што ги има врз основа на Уставот 
ка СФРЈ. на сојузен закон и на самоуправната спо-
годеа за здружување. 

Врз обезбедувањето на јавноста на работата и ост-
варувањето на начелото на рамноправност на јази-
ците и писмата на народите и народностите во рабо-
тете во Заедницата согласно се применуваат препи-
сите кои важат за органите и организациите во фе-
дере ци'.: та. 

Ако со овој закон или со друг сојузен залон не е 
определено поинаку, врз Заедницата се прилепуваат 
и прописите кои ва;кат за деловната заедница. 

Заедницата се конституира со склучувањето на 
самзупр;-виа спогодба за здружување и со изборот 
на своите органи. 

Заедницата се регистрира кај надлежниот суд. 

Член 9 
Заедницата соработува по прашањата од заед-

нички интерес за ПТТ сообраќај со соодветни само-
управни интересни заедници во федерацијата, со 
општи грански здруженија, со општествено-поли-
тички-и други општествени организации, како и со 
други самоуправни организации и заедници во фе-
дерацијата. 

И. Раи оти и задачи на Заедницата 

Член 10 
.Заради остварување на целите од член 1 на овој 

закон, ПТТ организации, во рамките на Заедницата, 
заеднички го уредуваат организирањето и вршењето 
на ПТТ сообраќај како технолошки единствен сис-
тем и работат врз унапредувањето на тој систем, а 
особено: 

1) ги усогласуваат среднорочните и долгорочните 
планови и програми за развој и унапредување на 
ПТТ сообраќај во поглед на магистралните и меѓу-
народните ПТТ капацитети, заради обезбедување 
технолошко единство на ПТТ систем., и ги утврду-
ваат актите во врска со извршувањето на тие пла-
нови, во согласност со законот и со основите на за-
едничкиот план; 

2) го утврдуваат општиот ред за превоз на пош-
тенските пратки во внатрешниот и меѓународниот 
ПТТ сообраќај; 

3) ги утврдуваат, ако со сојузен закон не е оп-
ределено поинаку техничките услови кои мораат да 
гл исполнуваат ПТТ објекти, постројки, уреди и 
друга опрема која се вградува во ПТТ мрежа и ус-
ловите за проектирање, градење, одржување и иско-
ристување на ПТТ мрежа, со кои се обезбедува пра-
вилно. уредно и непречено функционирање на ПТТ 
сообраќај; 

4) одлучуваат за системите и типовите на пос-
тројки. уреди и друга опрема која може да се вгра-
дува во ПТТ мрежа и ги утврдуваат гранските 
стандарди и типови за постројки, уреди и опрема во 
ПТТ сообраќај како технолошки единствен систем; 

5) ја утврдуваат номенклатурата на ПТТ услуги; 
6) го уредуваат организирањето и вршењето на 

постојана контрола и на повремени погледи на ПТТ 
капацитети и одржување на тие капацитети; 

7) ги утврдуваат, -ро согласност со системот и по-
литиката на цените, единствените цени за обични 
писма и поштенски картички во внатрешниот ПТТ 
сообраќај и цените .на ПТТ услуги во меѓународниот 
ПТТ сообраќај; 

8) ги пресметуваат ПТТ услуги во меѓународниот 
III Т сообраќај со странските ПТТ управи; 

9) издаваат поштенски марки, поштенски вред-
носници и телеграфски и телефонски именик на 
Југославија; 

10) ги утврдуваат, во спогодба со Службата на 
општественото книговодство на Југославија, начи-
нот и условите под кои ПТТ организации вршат оп-
ределени работи на благајничка служба (уплати и 
исплати); 

11) ги вршат работите во Ерска со остварувањето 
па правата, обврските и одговорностите на ПТТ ор-
ганизации во спроведувањето ва меѓународните кон-
венции и други спогодби од ^областа па меѓународ-
ниот ПТТ сообраќај и соработуваат со меѓународ-
ните организации и странски ПТТ управи: 

12) ги уредуваат мерките за обезбедување готов-
ност на ПТТ организации за извршување на зада-
чите на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита. 

Со са.моуправната спогодба за здружување 
ПТТ организации можат да определат заеднички да 
вршат во рамните на Заедницата и други работи 
со кои се остваруваат целите на член 1 на ОВОЈ закон. 

Работите и задачите од ст. 1 и 2 на ОВОЈ член 
се вршат на начинот утврден со самоуправна спо-
годба за здружување. 

Член 11 
Во врска со вршење на работите и задачите од 

член 10 па овој закон, ПТТ организации, во рамките 
на Заедницата, со самоуправна спогодба особено: 

1) ги утврдуваат начелата и основните технич-
ки услови за организирање, изградба и одржување 
на ПТТ мрежа и мерките за нивното извршување; 

2) ги утврдуваат основите на заедничките сред-
норочни и долгорочни планови и програми за развој 
на ПТТ мрежа; 

3) ги уредуваат меѓусебните односи што произ-
легуваат од заедничката работа во вршењето на 
ПТТ услуги во внатрешниот и меѓународниот ПТТ 
сообраќај: 

4) ги утврдуваат задачите и основите за орга-
низирање контрола на вршењето на определени ра-
боти во ПТТ организации, кои се од значење за пра-
вилен развој и уредно и непречено функционирање 
на ПТТ сообраќај како технолошки единствен сис-
тем, и за обезбедување на трајно вршење на таа 
контрола; 

5) ги утврдуваат општите услови за вршење на 
ПТТ услуги; 

6) го уредуваат учествувањето во склучувањето 
на договори за основите на општествениот план на 
Југославија и на општествените договори, што се од-
несуваат на ПТТ сообраќај, и преземањето на заед-
нички мерки за спроведување на тие договори. 

Член 12 
Во Заедницата се вршат и работи на општото 

гранско здружение за" ПТТ сообраќај, во согласност 
со одредбите на Законот за здружување на органи-
зациите на здружен труд во општи здруженија и 
во Стопанската комора -на Југославија, како и дру-
ги работи предвидени со сојузни закони. 

Со самоуправната спогодба за здружување ПТТ 
организации можат да определат во Заедницата да 
се вршат и други работи од заеднички интерес. 

III. Заедничка контрола 

Член 13 
Во Заедницата се организира и остварува заед-

ничка контрола на вршење на работи во ПТТ орга-
низации, што се од значење за уредно и непречено 
функционирање и правилен развој на ПТТ сообра-
ќа ј како технолошки единствен систем, и се обез-
бедува трајно вршење на таа контрола. 
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За вршењето на контролата од став 1 на овој 
^лен се проверува особено: 

1) дали изградбата, реконструкцијата и проши-
рувањето на магистралните и меѓународните ПТТ 
капацитети се врши во согласност со утврдените 
начела и основните технички услови за организа-
ција, изградба и одржување на ПТТ мрежа и со 
планот и програмата за развој на магистралните и 
меѓународните ПТТ капацитети, како и дали магис-
тралните и меѓународните ПТТ капацитети се одржу-
ваат во состојба која обезбедува уредно и непречено 
функционирање на ПТТ сообраќај; 

2) дали ПТТ. сообраќај се врши во согласност со 
прописите и самоуправните општи акти, донесени во 
рамките на Заедницата, за организацијата и пра-
вилното и уредно функционирање на ПТТ сообра-
ќај, како технолошки единствен систем, и за општи 
услови за вршење на ПТТ услуги; 

3) дали меѓународниот ПТТ сообраќај се врши 
според одредбите на меѓународните конвенции и 
други спогодби од областа на меѓународниот ПТТ 
сообраќај. 

Надлежноста и начинот на спроведување кон-
трола во рамките на Заедницата, се уредуваат со 
самоуправната спогодба за здружување. 

4V. Самоуправна спогодба за здружување и статут 
на Заедницата 

Член 14 
Со самоуправната спогодба за здружување, ПТТ 

организации: ги утврдуваат меѓусебните односи во 
врска со здружувањето и начинот на остварување на 
целите на здружувањето; ги утврдуваат органите на 
Заедницата и нивниот делокруг, изборот и отповикот 
на членовите на тие органи; ја уредуваат постапката 
и начинот на одлучување и усогласување на ставо-
вите на спорните прашања; ги определуваат рабо-
тите на Заедницата во врска со извршувањето на за-
дачите од чл. 10 и 11 на овој зѕкон; ги определуваат 
прашањата што се уредуваат со други самоуправни 
спогодби на ПТТ организации здружени во За-
едницата; определуваат за кои прашања органите на 
Заедницата донесуваат самоуправни општи акти и 
задолжителни заклучоци за ПТТ организации здру-
жени во Заедницата; ги утврдуваат условите и на-
чинот на кој и други организации на здружен труд и 
заедници можат да се здружат во Заедницата; го 
утврдуваат начинот на финансирање на Заедница-
та; уредуваат и други прашања во врска со здружу-
вањето Е*О Заедницата. 

Член 15 
Заедницата има статут кој се донесува на на-

чинот утврден со самоуправна спогодба за здружу-
вање. 

Со статутот на Заедницата поблиску се уредуваат 
прашањата и односите што се уредени со самоуправ-
ната спогодба за здружување, прашањата и односите 
за кои со таа спогодба е определено дека ќе се ре-
гулираат со статут и други прашања што се од зна-
чење за остварување на целите на здружувањето во 
Заедницата и за нејзината работа. 

V. Однос на Заедницата и на органите на федера-
цијата 

Член 16 
Заедницата е должна да ги известува редовно и 

по потреба Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен 
совет и сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на ПТТ сообраќај, за прашањата и проблеми-
те на функционирањето на ПТТ сообраќај. 

Член 17 
Собранието на СФРЈ врши општествен надзор 

над работата на Заедницата. 

Член 18 
Сојузниот извршен совет врши надзор _над за-

конитоста на работата на Заедницата по прашањата 
од член 10 став 1 и од член 11 на овој закон. 

Ако Сојузниот извршен совет најде дека само-
управната спогодба на ПТТ организации, склучена 
во рамките на Заедницата, или друг самоуправен 
општ акт на Заедницата, е во спротивност со 
Уставот на СФРЈ или со сојузен закон, ќе го за-
пре нивното извршување и ќе поведе постапка пред. 
Уставниот суд на Југославија за оцена на уставно-
ста односно законитоста на запрената самоуправна 
спогодба или друг самоуправен општ акт. 

Сојузниот извршен совет е должен да поведе пос-
тапка пред Уставниот суд на Југославија во смисла 
на став 2 од овој член во рок од 30 дена од денот на 
запирањето. Ако во тој рок Сојузниот извршен со-
вет не поведе постапка пред Уставниот суд на Југо-
славија, запирањето на актот престанува со истекот 
на ТОЈ рок. Ако Сојузниот извршен совет поведе пос-
тапка пред Уставниот суд на Југославија, запира-
њето на актот престанува со завршувањето на таа 
постапка. 

Член 19 
Ако во рамките на Заедницата не се обезбеди 

вршење на одделни работи од член 10 став 1 на овој 
закон, или не се склучи некоја од самоуправните спо-
годби од член 11 на овој закон, па тоа го загрози тех-
нолошкото единство на системот, односно уредно-
то и непречено функционирање на тој систем, 
Сојузниот извршен совет, на предлог од надлежниот 
сојузен орган на управата, ќе пропише привремени 
мерки, неопходни за обезбедување на технолошкото 
единство на системот. 

Сојузниот извршен совет ќе го стави надвор од 
сила прописот од став 1 на овој член, ако во рам-
ките на Заедницата се обезбеди вршење на тие ра-
боти, односно ако се склучи соодветна самоуправна 
спогодба. 

Член 20 
Индивидуалниот работоводен орган на Заедница-

та, односно претседателот на колегијалниот работо-
воден орган на Заедницата го именува и разре-
шува органот на управувањето на Заедницата, во 
согласност со Сојузниот извршен совет. 

Работниците со посебни овластувања и одговор-
ности во работната заедница на Заедницата, опре-
делени со самоуправната спогодба за здружување 
или со статутот, ги именува и разрешува од должност 
органот на управувањето со Заедницата, во договор 
со ПТТ организации од републиките и автономните 
покраини, и одлучува за остварувањето на нивните 
одделни права, обврски и одговорности. 

VI. Обезбедување средства за работа на Заедницата 

Член 21 
Средства потребни за работата на Заедницата се 

обезбедуваат со придонес од организациите на здру-
жен труд здружени во Заедницата. 

Начинот на обезбедување на средствата од став 
1 на овој член се утврдува со самоуправна спогодба. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 22 
Организацијата, работата и работењето на пос-

тојната Заедница на југословенските пошти, теле-
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графи и телефони ќе се усогласат со одредбите од 
овој закон до 31 декември 1979 година. 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за Заедницата на ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 64/73). 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

316. 

Поаѓајќи од програмата на Сојузот на комуни-
стите на Југославија, од Уставот на СФРЈ,-од Ре-
золуциите на X конгрес на Сојузот на комунистите 
на Југославија, од Законот за здружениот труд, како 
и од системските закони што ја дадоа идејно-цо-
литичката и нормативно-правната основа за обез-
бедување на положбата и правата на работниот чо-
век да одлучува за својот труд и за условите и ре-
зултатите од својот труд, а со тоа и за остварување 
на рамноправна положба на мажите и жените и на 
општествената положба на жените во целост; 

— поаѓајќи од постигнатиот степен на разво-
јот на производните сили и од постигнатите резул-
тати во развојот на социјалистичките самоуправни 
односи во нашето општество и од фактот дека оп-
штествено-економскиот и политичкиот систем им 
осигурува на мажот и на жената со сила и иниција-
тива на самоуправно здружените и демократски ор-
ганизираните работници и работни луѓе да градат 
заедница на слободни производители во која соз-
даваат можности за унапредување на своите жи-
вотни услови и, на животните услови на своите се-
мејства; 

— имајќи предвид определени тешкотии и за-
останувања во остварувањето на таквата положба 
на работниот човек што се одразувало негативно 
врз вкупниот развој на нашето општество и на со-
цијалистичките самоуправни општествени односи, 
како и врз усогласеност материјален и социјален 
развој на општеството; 

— а оценувајќи дека е неопходна разработка на 
општествените ставови и систематска организирана 
општествена активност за подобрување и унапреду-
вање на општествено-економската положба на же-
ните и дека е потребно натамошно развивање на 
меѓународната соработка врз унапредување на оп-
штествената положба на жените во светот и нив-
но вклучување ЕО развојот, како заеднички проблем 
на сите луѓе за чие решавање се посебно заинтере-
сирани неврзаните земји и земјите во развој во 
борбата што ја водат за нов меѓународен економски 
поредок, 

— Собранието на СФРЈ, врз основа на член 281 
став 1 тон. 3 и 18 од Уставот на СФРЈ, а во врска со 
член 114 од Деловникот на Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 30 март 1978 
година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВЦИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ДЕЈСТВУВАЊЕ ВРЗ УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ОП-
ШТЅСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖБА И УЛО-
ГАТА НА ЖЕНАТА ВО/ СОЦИЈАЛИСТИЧКОТО 

САМОУПРАВНО ОПШТЕСТВО 

I 

1. Остварувањето на рамноправноста на ма--
жпте и жените во нашето со1Џ1јалистичко самоуп-

равно општество е составен дел од борбата за са-
моуправни продукцији односи и за целоста на на-
шиот општествен и стопански развој. Како здружен 
работник жената с£ повеќе станува v и непосреден 
фактор во одлучувањето и управувањето со опште-
ствени работи. Со тоа јакне и нејзиното учество во 
политичкиот живот. Сето тоа е дел од длабоката 
општествена преобразба во која cfc повеќе се над-
минуваат остатоците од нерамноправната положба 
на жените и наследената општествена поделба на 
трудот. 

Бо досегашниот развој се постигнати значајни 
резултати во вработувањето и образованието на ж е -
ните, заштитата на мајчинството, комплексната оп-
штествена грижа за децата, поопштествувањето на 
работите на домаќинството, учеството на жените 
во самоуправниот политички систем, општонародна-
та одбрана и општествената самозаштита, како и во 
други области на општествениот живот: 

— во општествениот сектор се вработени околу 
5 милиони и ЗОО илјади работни луѓе, од тоа околу 
1 милион и 700 илјади жени. Две третини жени се 
вработени во стопанството, Во општествените деј-
ности 3/5 од вкупниот број на вработените се жени; 

— постигнати се значајни резултати во борбата 
за искоренување на неписменоста. Се приближува-
ме кон целосен опфат на женските деца со основно 
образование (од вкупниот број 47,7°/о се женски де-
ца), а од вкупниот број ученици во училишта од 
среден степен на образование и студенти 45% се 
припадници на женскиот пол. Суштествено е проме-
нета квалификационата структура на вработените 
жени. Во структурата на вработените со средно учи-
леште има 55% жени, со виша школа 40% и со ви-
сока 30%. Жените се повеќе се вклучуваат во разни 
видови нб образование и стручно оспособување кон 
работата; 

— унапредена е заштитата на мајчинството во 
градот и на селото. Околу 80% од сите пораѓања се 
вршат со стручна медицинска помош. Породилното 
отсуство е продолжена од 105 на 180 односно на 210 
денови. Унапредена е и заштитата на жените ЕО 
врска со мајчинството; 

— се зголемува опфатот на децата со разни 
форми на општествена грижа за децата, особено на 
децата од вработени родители. Порасна улогата на 
здружениот труд во развивањето на разни форми 
на општествена грижа за децата. Поголемо внима-
ние им се посветува на организираната училишна 
исхрана и на продолжениот и целодневен престој 
во основното училиште. Постојано се унапредува 
заштитата на децата чии родители имаат ниски 
лични доходи, како и социјалната заштита на де-
цата; 

— сторен е определен напредок во растова-
рувањето на семејството со обезбедување општест-
вена исхрана во организациите на здружен труд, во 
училиштата и детските уста РТОВИ, СО отворање јасли 
и градинки. Со општиот напредок, со електрифика-
цијата на селото, со изградба на водоводи во селата, 
со развојот на сообраќајот, тргвската мрежа, зана-
етчиските услуги, индустријата на машини и опре-
ма за домаќинство, значително се, олеснети рабо-
тите во семејството и домаќинството'/ 

— системот на општествено планирање дава 
основи за интегрирање на социјалниот развој во 
вкупниот стопански и општествен развој; 

— со развојот на делегатскиот систем е зголе-
мено учеството на жените во сите форми на самоуп-
равното одлучување. Така на изборите во 1974 го-
дина во делегации на основните организации на 
здружен труд се избрани 30% жени, што приближ-
но му одговара и на нивното учество во здружениот 
труд. Во собранијата на општествено-политичките 
заедници,, од општината до федерацијата има пове-
ќе жени делегати отколку што ги имаше во прет-
ходниот период во претставничките тела. Исто така 
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« значајно учество на жените во собранијата на 
самоуправните интересни заедници како и во ор-
ганите на управувањето во други самоуправни ор-
ганизации и заедници; 

— во остварувањето на концепцијата на општо-
народната одбрана и општествената самозаштита сб 
поголемо е учеството и придонесот на жените. Тие 
се застапени во голем број во единиците на цивил-
ната заштита и во разни облици на оспособување 
за одбрана и заштита. 

Југословенскиот одбор за Меѓународната година 
на жените на Организацијата ма обединетите нации 
— 1975 година успешно учествуваше во работата на 
светската конференција на Меѓународната година 
на жените и даде значаен придонес за изградба на 
ставовите содржани во документите на Организа-
цијата на обединетите нации и меѓународните со-
бири. 

2. И покрај значајните достигања во поглед на 
рамнопровноста на жените и мажите во општестве-
но-економскиот живот, уште е недоволно учество 
на жените по основ на трудот во сите процеси на 
управување и одлучување во општеството. 

Условите за остварување на рамноправна опште-
ствено-економска положба на жените и мажите не 
се секогаш разработени како актуелен развоен 
структурен проблем во тековните, среднорочните и 
долгорочните планови за развој на организациите 
на здружен труд, на месните заедници, самоуправни-
те интересни заедници и општествено-политичките 
заедници и не се секогаш предвидени соодветни 
мерки. 

Во структурата на невработените преовладуваат 
жени од кои значаен број се стручно оспособени и 
квалифукувани; има и отпори кон вработувањето 
на жените; не-е надмината поделбата на т. н. машки 
и женски занимања; не е доволно остварена достап-
ност на посложени и поодговорни работи за жената; 
мал е процентот на вработените жени во стопански 
недоволно развиените подрачја. 

Уште во многу средини не се создадени сите 
услови жените; индивидуални земјоделски про-
изводители, поцелосно да го остваруваат уставниот 
статус на непосреден производител, зашто недовол-
но се вреднува нивниот труд. -

Недоволната усогласеност на досегашниот си-
стем на образование со потребите на здружениот 
труд уште се одразува и врз задржувањето на тра-
диционалните женски занимања; недоволно се соз-
даваат услови за пошироко вклучување на жените 
во процесот на образование кон работата, се заоста-
нува во општото и стручното образование на жени-
те — земјоделски производители. 

Биолошката репродукција недоволно се трети-
ра како составен дел од општествената репродук-
ција; не е доволно изучена содржината на тро-
шоците на биолошката репродукција; неповолна е 
материјалната положба на жената па и на нејзи-
ното сехмејство за време на породилно отсуство, по-
ради неадекватен надомест за Бреме на одсуствува-* 
ње од работата; здравствената заштита за време на 
бременост и пораѓање не е доволно достапна за си-
те жени во стопански недоволно развиените подрачја 
поради недоволно развиената здравствена служба; 
недоволна е општествената солидарност во поднесу-
вањето на трошоците на биолошката репродукција 
на населението. 

Општествената грижа за децата значително за-
останува зад потребите и реалните можности, што 
особено се одразува врз заостанување^ на зашти-
тата на децата на вработените родители, организи-
раната општествена исхрана на децата и опфатот на 
Децата со предучилишна воспитување и образовани«, 
а особено на селото. 

Недоволен е розвојот на дејностите за поопшт«.« 
ств ува ње на работите во домаќинството. 

Учеството на жените во самоуправните органи и 
тела, а особено во делегациите на месните заедници 
и во делегатските собранија, на раководни и послон 
жени работни места во стопанството и во општестве-
ните дејности, како и во органите на општествено-* 
-Политичките и општествените организации не му 
одговара на нивниот придонес кон материјалниот и 
општествениот развој. 

II 

Врз основа на изнесените оцени за остварените 
резултати и за проблемите на унапредување на оп-
штествено-економската положба и улогата на же-
ната во социјалистичкото самоуправно општество, 
Собранието на СФРЈ укажува: 

1. Со доследно спроведување на Уставот на 
СФРЈ и на Законот за здружениот труд темелно се 
остварува општествената еднаквост на мажите и 
жените. Натамошниот развој на општествените од-
носи врз основите на самоуправување и поуспеш-
ниот економски развој зависат и од степенот на 
вклучувањето на жените во општествениот и еко-
номскиот развој. Со развојот на социјалистичкото са-
моуправување и на материјалните производни 
сили се создаваат услови за надминување на нас-
ледената општествена поделба на трудот спрема по-
лот и условите за унапредува ње на социјалните, об-
разовните, културните, здравствените и други ху-
манитарни фактори на развојот на општеството. 

2. Процесот на остварување на еднакви услови 
на трудот и животот на жените и мажите е мошне 
сложен и е возможен само со забрзан целокупен 
општествено-економски развој со соодветни струк-
турни промени на општеството. Сите носители на 
планирањето, работните луѓе во основните органи-
зации на здружен труд и работните луѓе и граѓа-
ните во месните и самоуправните интересни заед-
ници и општествено-политичките заедници во сво-
ите планови за развој ги утвг;дуваат цзлите и мер-
ките за унапредување на работните и животните ус-
лови. 

Врз основа на здружувањето на трудот и сред-
ствата сите носители на планирањето треба да ги 
усогласуваат своите планови и со општествени до-
говори и самоуправни спогодби за основите на пла-
нот да го определуваат и конкретизираат нивното 
извршување, да ја определуваат целта и обемот 
на солидарното и заемно решавање на животните 
проблеми на работните луѓе, времето за нивна ре-
ализација и др. за да осигурат мерки за унапреду-
вање на: условите за дохмување, општествената ис-
храна, заштитата на мајката во врска со пораѓање-
то и родителство^, детската заштита, образовани-
ето и стручното усовршување, развојот на сите оп-
штествени дејности и на услужните дејности со кои 
се поопштествзчзаат работите во домаќинството и 
се обезбедува детска заштита. 

При донесувањето на среднорочните и долго-
рочните планови за развој за наредниот период тре-
ба да се имаат предвид и демографските движења 
и нивното повратно влијание врз вкупните движе-
ња. Во овие планови за развој треба да се вградат 
соодветни инструменти со кои ќе се влијае врз ус-
пешното остварување на целите на социјалниот раз-
вој; 

Прашањата што се од значење за унапредување 
на животната, работната и општествената положба 
на работните луѓе и граѓаните, а особено на децата 
и семејството, треба да станат во значително поголе-
ма мера предмет на научноистражувачка работа. 
Затоа е неопходно врз- тие задачи, со слободна раз-
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доена на трудот, да се ангажираат организациите на 
здружен труд во областа на науката и така да се 
осигури носителите на планирањето да данесуваат 
одлуки и врз основа на истражувачки и научни 

додатоци и сознанија. 
Потребно е, врз основа на Законот за основите 

на системот иа општественото планирање и за Оп-
штествениот план на Југославија да се изгради за-
должителна единствена методологија и минимум 
задолжителни единствени показатели за целата 
Ѕемја, потребни за подготвување, донесување, ос-
тварување и следење на плановите за социјалниот 
развој, како делови од плановите ѕа вкупниот оп-
штествен развој. Кон тие и кон вкупните општест-
вени потреби треба да се приспособат статистичките 
и други следења и истражувања. 

Анализите на остварувањето на плановите за 
развој на основните организации на здружен труд 
и на други самоуправни организации и заедници, на 
Општините, републиките и на автономните покра-
ини и на федерацијата, треба да го содржат и тоа 
Ќако се остваруваат во целост социјалните цели, 
Ја да се надополнат мерките и активностите за обез-
бедување нехармоничен развој на општеството во 
целост. 

3. Поаѓајќи од тоа дека порастот на општестве-
ната продуктивност на трудот е условен од степе-
нот на развојот на производните сили на општество-
то и од користењето на трудот и знаењата на вкуп-
ните човечки потенцијали, плановите за општестве-
но-економски развој на сите нивоа треба да поаѓаат 
од вкупното работоспособно население и да придо-
несуваат кон неговото ^рамномерно вклучување 
во процесот на работата, односно работното * анга-
жирање. 

За спроведување на утврдената политика на по-
големо обработување од суштествено значење е со 
програмите за вработување во организациите на 
Здружен труд и други самоуправни организации и 
Заедници како и во општествените договори и са-
моуправните спогодби за вработување да се обезбе-
дува, под еднакви услови, вработување на жените, 
бсобено на млади, школувани и квалификувани, врз 
£ите работи и во сите дејности. Затоа е неопходно 
Организациите на здружен труд и други самоуправ-
ен! организации и заедници да ги објективизира ат 
критериумите и условите за вработување и со тоа, 
Како и со порешителна акција, да се отстрануваат 
.Однесувањата со кои жените се доведуваат во потеш-
ка положба при вработувањето и распоредувањето 
на работни задачи и работи и се насочуваат во оп-
штествено помалку продуктивни гранки и дејности. 

Со поттикнување на побрзиот развој на зем-
јоделското производство и со развој на нови про-
дукциони односи на селото врз основите на Зако-
нот за здружениот труд ќе се унапредува општес-

ч?вено-економската положба на сите работни луѓе 
на селото. Со здружување на непосредните произво-
дители, вистински носители на производството, а не 
на домаќинства, жените земјоделки и младите зем-
јоделци, врз основа на своето учество во создава-
њето на доход, треба рамноправно да учествуваат 
во самоуправувањето и одлучувањето за доходот и 
за други прашања и врз таа основа да ја оствару-
ваат својата социјална сигурност. 

Нараснатите потреби на општеството од побрзо 
разбивање на малото стопанство и на услужните 
дејности бараат и натаму да се поттикнува со мер-
ки на економската, даночната, кредитната полити-
ка и со други мерки поголемо работно ангажирање 
во тие дејности, со што се придонесува и кон пооп-
штествувањето на определени работи на семејство-
то и домаќинството. 

Со побрз стопански и општ развој на стопански 
недоволно развиените подрачја како и со други 

мерки треба да се обезбеди поголема вкупна врабо-
теност, а во рамките на тоа, посебно на жените. По-
себно значење во тој поглед треба да има, во прв 
ред, поголемото насочување на средствата кон из-
ворите на работна сила и поврзување на здружени-
от труд на развиените и неразвиените подрачја. 

Неопходно е да се спроведуваат поефикасно 
Заклучоците на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ за спроведувањето и натамошното изграду-
вање на политиката на вработување од 18 јули 1975 
година и Општествениот договор за основите на 
заедничката политика на вработување во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, а во тој 
склоп и ставовите што се однесуваат на вработува-
њето и остварувањето на заштитата на правата на 
жените на привремена работа во странство. 

4. Со реформата на воспктно-образовнпот си-
стем треба да се создадат подобри услови за поголе-
ма ефикасност на школувањето и за поусоглЕ^еиа 
професионална ориентација според потребите на 
здружениот труд, што ќе придонесе и кон надмину-
вање на традиционализмот во професионалната ори-
ентација на жената. Неопходно е во наставните 
програми да се обезбедат содржини што ќе придо-
несат кон изградување на правилни сфаќања и рам-
ноправни и хумани односи помеѓу мажите и жените 
во здружениот труд, во семејството и ЕО општество-
то во целост. 

Примарна и неодложна задача е сите деца и си-
те работни луѓе да стекнат целосно основно обра-
зование, зашто основното образование е предз^слов 
за секоја работа, самоуправна активност и натамош-
но стручно образование. 

Со програмите за развој на основните организа-
ции на здружен труд и на други самоуправни ор-
ганизации и заедници, треба да се обезбедат услови 
жената да се вклучува во разни форми на образова-
ние кон работата, заради побрзо оспособување за 
вршење на посложени и неодговорни работи во 
процесот на работата. 

Неопходно е задружните сојузи, задружните ор-
ганизации, организациите на здружен труд и други 
самоуправни организации и заедници, како и над-
лежните државни органи, да разработат програми 
и да организираат образование и оспособување на 
жените на селските подрачја за да се оспособат тие 
во целост и продуктивно да учествуваат во економ-
скиот и општествениот развој. Тие програми треба 
да содржат и прашања од областа на здравството, 
исхраната, планирањето на семејството и ел. 

5. Посебната заштита на жените при работата 
треба да се заснова врз нејзината улога во биоло-
шката репродукција на населението, како заштита 
на мајчинството, а не заштита на жената како пол. 
Во таа смисла е потребно да се разработат мерки 
за заштита во самоуправните и други ошпти акти 
на организациите на здружен труд и на самоуправ-
ните интересни заедници. 

Поаѓајќи од развојот на технологијата, подоб-
рата организација на работата, потребата од поди-
гање на продуктивноста на трудот, поефикасното 
користење на кадрите и на работното време, оства-
рувањето на поголема хуманизација на трудот и 
слично, неопходно е да се обезбеди поадекватен 
распоред на работното време. Во развојните прог-
рами и планови треба да се предвиди можност за 
скратување на траењето на работното време во еден 
ден, како и да се утврдат начините на остварување 
на тој процес. 

Потребно е да се создаваат поефикасно услови 
за решавање на проблемот на работата во ноќна 
смена на сите работници, со воведување на посов-
ремена технологија и подобра заштита при работата, 
со обезбедување услови за сместување и грижа з£ 
децата за време на ноќна работа на родителите! 
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општествената исхрана РТ превозот на работниците* 
потоа со скратување на траењето на работното вре-
ме во ноќна смена и ел. Со општествени договори, 
со самоуправни спогодби и со други самоуправни 
општи акти треба да се обезбеди мајка без нејзина 
согласност- до определена возраст на детето да не 
работи во ноќна смена и да не работи прекувремено. 

За поефикасно остварување на подобрувањето 
на условите за работа во ноќна смена на силе работ-
ници, а посебно на работниците со семејни обврски, 
нужно е усогласено и заедничко дејству Е ање на 
основните организации на здружен труд,-на месни-
те и самоуправните интересни заедници и на опште-
ства но -пол птичките заедници. 

Неопходно е сите заинтересирани општествени 
фактори, а во прв ред соодветните сојузни органи, 
во рамките ма ревизијата на конвенциите на Меѓу-
народнава организација на трудот и на други ме-
ѓународни конвенции да се заложат за решенија 
што се во согласност со напречните сфаќања за уло-
гата па жената во развојот на општеството. Потреб-
но е да се анализира остварувањето и примената на 
меѓународните конвенции што се однесуваат на 

работните и животните услови. 
б. Поаѓајќи од тоа дека раѓањето и родител-

ското се од најширок општествен интерес, неоп-
ходно е да се обезбеди заштита на мајчинството и 
остварувањето на родителство покрај семејство да 
биде обврска и на основните организации на здру-
жен труд, на месните заедници, самоуправните 
интересни заедници, општините, републиките и ав-
тономните покраини. 

Со закони на републиките и ка автономните 
покраини, односно' со- самоуправни спогодби, треба 
да се обезбеди породилното отсуство да не се тре-
тира како отсуство поради болест и надоместот за 
време на породилно отсуство да биде во височина 
на личниот доход што е остварен во последното 
тримесечје пред да почне отсуствувањето односно во 
височина на просечниот личен доход од претход-
ните дванаесет месеци, доколку е тоа поповолно за 
корисникот на породилно отсуство, со обезбедува-
ње на соодветна валоризација. 

Со самоуправни спогодби и општествени дого-
вори, односно со законите на републиките и авто-
номните покраини е неопходно да се обезбеди со-
лидарност и на ниво на републиката односно на 
автономната покраина во обезбедувањето на сред-
ства за надомести за време на спреченост за рабо-
та паради раѓање. 

Врз самоуправни основи, со решавачко учество 
на здружениот труд, неопходно е да се утврдат раз-
ни форми и услови на користење на породилно отсу-
ство- Исто така, треба да се овозможи и таткото да 
користи дел од отсуство заради нега на новороден-
че, какови во случај на болест на дете. 

Неопходно е да се обезбеди здравствената заш-
тита да биде достапна за сите жени, и заштитата на 
мајчинството и пораѓањата да се вршат во целост 
СО' стручна медицинска помош и да се спроведува 
превентивна заштита и полита здравствената кул-
тура преку разновидни форми на здравствено прос-
ветување и популаризација на мерките на заштита 
на здравјето. 

Потребна е ^определена ориентација кон со-
одветни мерки потребни за остварување па уставно-
то право на слободно одлучување за раѓање деца. 

Општестгено-политичките заедници и други са-
моуправни организации и заедници треба да ја сог-
ледаат положбата на организациите на здружен труд 
во кои претежно работат жени и да преземаат со-
от^стии мерки на економска и социјална политика 
во солидарното подмирување на трошоците на би-
олошката репродукција. 

7. Општествената грижа за децата треба да са 
развива како вкупниот на воспитно-образовните, 
здравствените и социјалните мерки што им обезбе-
дуваат на децата услови за нормален развој, пого-
лема е аци јал на сигурност и социјалистичко само-
управно образование и воспитување. Со одлучна и 
координирана акција на организациите на здружен 
труд, на месните заедници, самоуправните интерес-
ни. заедници и општествено-политички заедници, 
треба да се преземаат мерки за развивање и уна-
предување на општествената грижа за децата, а 
особено заштита на- децата на вработени родители, 
организирање општествена исхрана на училишните 
деца и на продолжен и целодневен престој во учп-
леште и поширок опфат на децата со предучллиш-
но воспитување и образование. Во сите средини 
треба да се вложуваат напори да се сторат еднакво 
достапни сите нивоа ка образование за сите деца, 
без оглед па полот и материјалните можности. 

Врз основа на согледаните потреби и интереси 
работните луѓе во организацијата на здружен труд 
и во месната заедница, утврдуваат програма за уна-
предување на општествената грижа за децата, од-
лучуваат за издвојување средства за реализација 
на програмата (средства од делот на фондовите за 
заедничка потрошувачка во организациите на здру-
жен труд, средства што се здружени во самоуправ-
ните интересни заедници," наменски средства при-
бавени со придонеси од родителите и граѓаните и 
др.) и вршат контрола па наменското користење на 
средствата. 

Во рамките на самоуправните интересни заед-
ници и други носители на општествената грижа за 
децата, низ самоуправни спогодби и општествени 
договори за програмата за унапредување на опште-
ствената грижа за децата треба да се создаваат ус-
лови за побрзо здружување на средствата и сло«* 
бодна размена на трудот во оваа област. ј 

Вистинските потреби бараат тежиштето на ак-f 
тивноста да биде врз побрза изградба на пораци4 
онални, поевтини и ^функционални објекти за 
заштита на децата, врз развојот и организирањето 
на разновидни па и преодни форми на општест-
вена грижа за децата, врз поврзувањето на инди-
видуалната работа со организациите на здружен 
труд на детската заштита^ врз организирање на оп-* 
штествена исхрана во училишта и врз поширок 
опфат на децата со предучилишно образование и 
воспитување, во согласност со потребите и можно-
стите на дадената средина. 

Општествената грижа за децата треба да се раз-
вива и преку разновидни дејности за воспитување 
и заштита на децата во одделни институции во мес-
ните заедници, со активноста на општествените ор-
ганизации и друштва преку кси работните луѓе и 
граѓаните доброволно ги решаваат своите и заед-
ничките интереси на детето и семејството. 

Со мерки на економската политика и со други 
мерки треба да се забрза поевтина и порационална 
изградба и опремување на објекти и простории со 
намалување односно со ослободување од комунал-
ните и други обврскр!, со побрзо обезбедување на 
урбанистичките и други услови за градење, со на-
малување, односно со ослободување од данокот на 
промет и од други обврски. 

Со соодветни мерки на економската политика е 
потребно да се обезбедат поволни услови за произ-
водство и користење на предметите за општа упо-
треба наменети за децата. 

Паралелно со плановите за изградба на објекта 
за детска заштита треба да се обезбеди отплату-
вање на потребни кадри за работа во нив. Со го го-
лемо влијание од корисниците и со создавање кад-
ровски и други услови за работа во повеќе смсн«, 
за подобро искористување на постојните капацитчЅ* 
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ти, работното време на организациите на здружен 
труд на детската заштита мора да биде во соглас-
ност со потребите на здружениот труд, на родителите 
и децата. 

Потребно е да се изработат стандарди и нор-
мативи за дејноста на општествената грижа за де-
цата, да се разработи системот за информирање, 
евиденција и документација. 

Са унапредување на разновидни форми на оп-
штествената грижа за децата ќе се создаваат усло-
ви за надминување на функцијата што ја има дет-
скиот додаток. Меѓутоа, додатокот на деца и на-
таму ќе има функција на помош на семејствата со 
пониски примања. 

Во сите средини треба да се вложуваат напори 
позабрзано да се надминуваат постојните социјал-
ни разлики и со плановите за развој и со опште-
ствени мерки да се осигурува сите форми на оп-
штествена грижа за децата да бидат достапни за 
сите деца, без оглед на материјалните можности на 
семејство. 

8. Неопходно е да се забрза создавањето на ус-
лови за поопштествување на определени работи на 
семејството и домаќинството. 

На работните луѓе треба да им се овозможи да 
имаат увид во проблемите што го оптоваруваат ра-
ботното семејство и домаќинството заради одлучу-
вање во ООЗТ и во месната заедница за делот на 
средствата што го насочуваат и здружуваат за раз-
вој на дејностите со кои се поопштествуваат рабо-
тите на семејството и домаќинството. 

Со просторното и урбанистичкото планирање 
teo месните заедници и во општините треба да се 
обезбеди систематски програмиран развој на усло-
вите за живот во стан и во населба. Населбата тре-
ба да стане еденствена целина на општествено и 
рационално организирани дејности во која работни-
те луѓе општествено организирано ги решаваат сво-
ите животни и семејни работи. Во таа смисла на-
селбите треба да се опремат со неопходни содржини 
за нормален живот на семејството, а според при-
оритетите што ќе ги утврдуваат самите граѓани. 

Во плановите за развој на месните заедници и 
на општините треба да се вклучат дејностите за за-
доволување на линиите и заедничките потреби на 
граѓаните, дејностите за згрижување и воспиту-
вање на децата во предучилишна возраст, продол-
жен и целодневен престој во училиштата,општест-
вена исхрана за вработените и за членовите на се-
мејство, установи за нега на заболени членови на 
семејството и грижа за остарените лица, и други 
форми на здравствена превентива на децата и воз-
расните,- сервиси за перење и пеглање, одржување 
чистота во стан, хемиско чистење, поправки на апа-
рати за домаќинство, објекти за рекреација, снаб-
дување, ппостсрии за општестен живот, паркови, 
детски игралишта, брачни и семејни советувалишта 
за планирање нз семејство ити. 

Во плановите на месните заедници и плановите 
на општествено-политичките заедници, дејностите 
за поопштеетвуга^е на работите на домаќинството 
и помош на семејството треба да се третираат како 
проширена фу тишина на семејството, како дејности 
од посебен општествен интерес. Во согласност со 
тоа. потребно е да се утврдат решенија со кои се 
создаваат попотполни услови за развој на овие деј-
ности. Тоа подразбира поповолни решенија на под-
рачјето па да цепете, придонесите, амортизацијата, 
комуналните услуги, данокот на промет, царините 
и др. 

^ 9. Делегатскиот систем дава широки можности 
работниците во здружениот труд да учествуваат 
непосредно во самоуправниот политички систем. 

Тоа е посебно значајно за надминување на заоста-
н у в а њ е ^ на учеството на жените во процесот на 

одлучување. При оцената на функционирањето на 
делегатскиот систем еден од суштествените пока-
затели на неговото вистинско остварување треба да 
биде и учество на жените во делегатскиот систем. 
Со доследна примена на утврдените принципи на 
кадровската политика треба да се обезбеди учество-
то на жените БО сите САМОУПРАВНИ органи и на ра-
ководни функции да им одговара на нивниот број 
и придонесот што тие го даваат за вкупниот развој 
на општеството. 

На сите нивоа и во сите средиш! е неопходно 
да се анализира застапеноста на жените на одго-
ворните општествени функцрш и одговорните рабо-
ти и работам задачи во здружениот труд, и во рам-
ките на договорената кадровска политика да се 
преземаат мерки за подобрување на постојната 
состојба. 

Исто така, неопходно е да се обезбеди поадек-
ватно учество на жените во меѓународните актив-, 
пости во целост, во дипломатско-конзуларните и 
други претставништва, како и во органите за меѓу-
народни односи во републиките и автономните пок-
раини. 

Посебно внимание треба да му се посвети на 
изборот на жените земјоделски производители во 
самоуправните органи во основните задружни ор-
ганизации, во земјоделските задруги и во основните 
организации на кооперанти, и др., сразмерно на нив-
ниот вистински придонес и улога во земјоделското 
производство. 

Поголемо внимание треба да му се посвети на 
образованието за вршење на самоуправни функции, 
и со планско издигање на кадри да се влијае врз 
поадекватна застапеност на жените на поодговор-ни 
општествени функции. 

10. Остварувањето на уставните одредби за пра-
вата и должностите на сите работни луѓе и граѓани 
да се оспособуваат, подготвуваат и организираат за 
одбрана на земјата, ја истакнува потребата од уште 
поголемо ангажирање на жените во општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита. Неоп-
ходно е да се вложат напори за зголемување на 
учеството на жените во резервниот состав на Југос-
ловенската народна армија и единиците на територи-
ја лната одбрана и за распоредување на определени 
должности за кои имаат соодветна подготовка. Не-
опходно е да се разгледа и утврди на кои должности 
во Југословенската народна армија во мир, како и 
во кои органи и тела што се занимаваат со праша-
њата на народна одбрана, можат во поголема мера 
да бидат ангажирани жени и во таа смисла со 
определени акти и мерки да се создаде можност 
за поголемо ангажирање на жените. 

Заради што поцелосно обучување за одбрана 
и заштита е неопходно и женската младина да се 
опфати пошироко со обуката за стекнување на прак-
тични воени знаења и вештини. 

Поголемата застапеност на жените во сите деј-
ности и на раководните места има големо значење 
и за јакнењето на општонародната одбрана. 

11. Средствата за јавно информирање (печатот, 
радиото, телевизијата и др.) треба непрестајно да 
ја афирмираат улогата и придонесот на жените за 
вкупниот општествен развој, хуманизацијата на од-
носите во семејството, отстранување на сфаќања и 
однесувања што му се спротивни на самоуправното 
определување, активноста врз унапредување на по-
општествувањето на работите на семејство и до-
маќинство, општествената грижа за децата, прис-
пособување™ на работното време кон потребите на 
работните луѓе и др. 
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III 

1. Поаѓајќи од дадените констатации и оцени, 
како и од утврдените ставови во врска со унапре-
дувањето на општествено-економската положба и 
улогата на жената во социјалистичкото самоуправно 
општество, Собранието на СФРЈ смета дека ната-
мошното унапредување на социјалистичките оп-

штествени односи врз основите на самоуправување 
и поуспешниот економски развиток е претпоставка 
и значи поголемо вклучување на жените во опште-
ствениот и економскиот развој. Собранието на СФРЈ 
препорачува организациите на здружен труд, мес-
ните заедници, самоуправните интересни заедници 
и општествено-политичките заедници редовно да ја 
разгледуваат оваа проблематика, да ја согледзг-

ваат состојбата и постигнатите резултати како сос-
тавен дел од остварувањето на плановите за развој, 
да донесуваат конкретни мерки за натамошно уна-
предување на општествено-економската положба на 
жените и со постојана координирана акција во своите 
средини да создаваат услови за остварување на ед-
накви права, обврски и одговорности на жените и 
мажите во системот на самоуправниот здружен труд 
и општеството во целост. 

Спроведувањето на Резолуцијата бара Постоја-
ната конференција на градовите, Стопанската ко-
мора на Југославија, сојузите на самоуправните ин-
тересни заедници и други самоуправни организации 
и заедници на ниво на федерацијата да разработат 
определени ставови како и да даваат иницијативи 
и да ја координираат работата на низа други са-
моуправни и други субјекти врз спроведување на 
ставовите и заклучоците. 

2. Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот 
извршен совет да разработи оперативна и долго-
рочна програма на мерки и активности за спроведу-
вање на оваа резолуција. Сојузниот извршен совет 
треба да разгледа кои општествени ставови треба да 
се вградуваат во општествените договори и во про-
писите што се донесуваат за спроведување на планот 
и кои мерки (даночни, царински и други економски 
мерки) треба да се преземат во тековната година, 
во среднорочниот и долгорочниот период, заради 
создавање поповолни услови и поттикнување на 
активноста во здружениот труд, во месните заед-
ници, самоуправните интересни заедници и во оп-
штествено-политичките заедници за решавање на 
прашањата со кои се придонесува кон унапреду-
вањето на општествено-економската положба на же-
ните и остварувањето на еднакви права, обврски 
и одговорности на жените и мажите во системот на 
самоуправниот здружен труд. 

Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата треба ставовите'од оваа резолуција да ги 
вградуваат во соодветните предлози на закони и 
други општи акти што му ги предлагаат на Собра-
нието на СФРЈ и што ги донесуваат во рамките на 
своите права и должности. 

При поднесувањето на извештаи за спроведу-
вањето на општествениот план за развој на Југос-
лавија, Сојузниот извршен совет треба да го извес-
тува Собранието на СФРЈ и за остварувањето на 
оваа ..резолуција, како и за мерките што ги пре-
земаат сојузните органи во рамките на правата и 
должностите на федерацијата. 

3. Сојузниот извршен совет треба да обезбеди 
редовно известување на Собранието на СФРЈ, како 
и на Организацијата на обединетите нации за реали-
зацијата на Светскиот план на акција за остварува-
ње на целите на Меѓународната година на жените 
во нашата земја, како и за други прашања. Потребно 
е Сојузниот извршен совет да учествува активно 
»о реализацијата на акционата програма за еко-

номска соработка прифатена во Коломбо на прет-
стојната конференција на неврзаните земји за уло-
гата на жените во развојот. 

4. Собранието на СФРЈ ќе го следи остварува-
њето на задачито што се утврдени со оваа резолу--
ција, и во рамките на своите права и должности 
ќе презема мерки за нивна доследна реализација. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 616 
30 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
^ на Сојузниот собор, 

Данило Кекиќ, е. р. 

317. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 14 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-« 
гославија, а во врска со член 12 ст. 1 и 2 ид Зако-
нот за статистичките истражувања од интерес за 
целата земја, на предлог од Сојузниот извршен со-
вет, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 30 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА СТА* 
ТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА1 

ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1982 
ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдува Програмата на 
статистичките истражувања од интерес за целата 
земја, за периодот од 1978 до 1982 година, која со-
држи статистички истражувања од интерес за це-
лата земја во тој период и статистички истражуј 
вања што ќе се вршат во текот на 1978 година. 

2. Статистичките истражувања од интерес за 
целата земја што ќе се вршат во 1978 година ќе се 
финансираат според програмата од точка 1 на оваа 
одлука. 

3. Финансирањето на статистичките истражува* 
ња од интерес за целата земја во периодот од 197$ 
до 1982 година се уредува со одлуки за годишните 
програми. 

4. Програмата на статистичките истражувања од; 
интерес за целата земја, за периодот од 1978 до 1982 
година е составен дел на оваа одлука. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 603 
30 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. рт 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 



ПРОГРАМА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1982 
ГОДИНА 

СТАТИСТИКА НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја 
година 

1 Годишни и с т р а ж у ј Форми на здружување на трудот 
вања за самоуправ- и средствата: основни организа-
ното 4 организирање цин на здружен труд, работни ор-
на здружениот труд ганизации, сложени организации 

на здружен труд и други форми 
на здружување 

Структура на здружениот труд 
по дејности. Територијално здру-
ж у в а њ е на основните организа-
ции на здружен труд и на работ-
ните организации 

Документација од 
Единствениот реги-
стар на организа-
циите и заедниците 
и друга документа-
ција 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

X X X 30.06 

2 Годишно истражува-
нана за активноста 
на општествените 
правобранители на 
самоуправувањето 
(ДПС-2/77) 

Претставки, поднесоци и из ј ави 
што ги примил општествениот 
правобранител на самоуправува-
њето за повреди на самоуправни-
те права на работните луѓе и на 
.општествената сопственост, по об-
лик и начин на повреда, по мерки 
и правни средства преземени од 
општествениот правобранител на 
самоуправувањето. Состав на ра-
ботната заедница на општестве-
ниот правобранител на самоупра-
вувањето според стручното обра-
зование 

Општествени пра-
вобранители на са-
моушзавувањето 
01-09 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење на обрас- и 01.11 
долон па. опра - ..ггкл 
на податоците за 
СФРЈ 

*) „х" — резултати на обработката 
„И'« «— примерок на пополнет извештај (образец) за потребите во општините 

ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоците 



Статистички органи 
3 Годишно истражува- Младински работни акции — со-

ње за младински ра- јузни. републички, покраински, 
ботни акции (ОРА-1) локални. Број и состав на учес-
од 1.79 година ниците спрема полот, годините на 

животот, занимањето, припадно-
ста на народ, односно на народ-
ност. Должина на траењето на ак-
цијата и резултати на работата. 
Остручување на учесниците и 
слободни активности 

Статистички органи 
4 Годишни анкети за Активност на делегации и деле-

самоуправната ак- тати на месната заедница. Сед-
тивност на месните ници и прашања разгледувани на 
заедници — од 1980 седници на органите на месната 
година заедница; собори и други собири 

на работните луѓе и граѓаните; 
референдуми што ги спровела 
месната заедница. Општи пода-
тоци: состав на месната заедница 
(организирање на општествено-
-политички организации на под-
рачјето на месната заедница; про-
грами и планови и др.) 

Истражувања кои се 
спроведуваат во по-
веќегодишни интер-
вали 

Статистички органи 
5 Истражување за со- Состав на органите, на организа-

ставот на органите и циите на здружен труд и работ-
на делегациите на пите тела на работничкиот совет, 
здружен труд и на Делегати на работничкиот совет 
други самоуправни и членови на извршниот орган-, 
организации и заед- на работоводниот орган и на ор-
дници двегодишно од ганот на самоуправната ра-
1979 година ботничка контрола, спрема по-

лот, учеството на младината, 
членството во СКЈ стручното об-
разование. работното место и др. 
Други органи и тела на органи-
зациите на здружен труд и чле-
нови на тие тела, спрема полот, 
учеството на младината и членст-
вото во СКЈ. Постојани и повре-
мени работни тела на работнич-
киот совет и членови на тие тела 
и др. 



6 П г г ^ - ^ у в а њ е за са- Органи на управувањето на зад-
м«»ул|» j;;yllt)tb"TO по р;> ги и чпоноси на органите, сло-
жел: јод-.-лскнт^ j - р < * д на 1 знача]ни обележја. Деле-
n 1 двегодишно од гации — состав и работа на деле-
1973 година гадните. Активност и резултати 

на активноста на органите 

7 Истражување за са-
моуправувањето во 
банките и во други 
фина н е и СКЈ 1 ор тач и -
зенит — дне гс • цит но 
од 1973 година 

Состав на органите на банките и 
на органите на работните заед-
ници во банките. Резултати на 
активноста на органите 

8 Анкети за самоулра- Работа на работничкиот совет, на 
вната активност на органите на самоуправната работ-
работниците во орга- пичка контрола и на делегациите 
н и з а т гите на здру- на организациите на здружен 
жен труд на стопан- труд и показатели од резултатите 
ските и неггроизпод- па работата на организациите, 
стоените дејности, на Некои форми на одлучување на 
земјоделските и дру- работниците преку лично изјае-
ти организации, на нување (рефепендуми и собири 
финансиските срѓа- на работниците) 
низации, на органи-
те на општествено-
-политичките заед-
ници и на опште-
ствените заедници — 
— двегодишно од 
1980 година 

9 Истражување за со-
ставот на органите и 
некои резултати од 
активноста на мес-
ните заедници — две-
годишно од 1979 го-
дина 

Состав на органите и телата на 
месните заедници. Членови на 
органите и на телата на месните 
заедници, спрема полот, годините 
на животот, стручното образова-
ние, занимањето и др. Резултати 
од активноста на месните заед-
ници во областа ЕШ општестве-
ниот стандард. уредувањето на 
населби, културно-просветна деј -

Статистички органи 

Статистички органи 

Статистички олга ни 

Статистички органи 



ност и др. Извори на средства 
на месните заедници и расходи 
според намени 

10 Истражување за со-
ставот на органите 
на самоуправните ин-
тересни заедници — 
— двегодишно од 
1979 година 

Подрачје и дејности за кои е ос-
нована самоуправна интересна 
заедница, основни заедници и 
единици на самоуправната инте-
ресна заедница: Бро ј на работ-
ници и на други работни луѓе 
што здружиле средства во само-
управна интересна заедница; број 
на работници во организациите 
на здружен труд што вршат д е ј -
ност во областа за ко ја е основа-
на интересна заедница; Органи 
на самоуправната интересна з а -
едница и нивни тела, членови на 
органите, спрема полот, учество-
то на младината, стручното обра-
зование, членството во С К Ј и др. 
Стручна служба на самоуправна-
та интересна заедница и работ-
ници спрема полот, годините на 
животот, училишната подготов-
ка и др. 

11 И с т р а ж у в а њ е за а к - Работа на собранието на самоуп-
тивноста на самоуп- раЕната интересна заедница, на 
равните интересни извршните органи и на органите 
заедници двегодиш- на самоуправната работничка 
но од 1980 година контрола. Непосредно одлучува-

_ н>е на работните луѓе на собири. 

12 Истражување за из-
борот и составот на 
членовите Eia деле-
гациите на основни-
те самоуправни ор-
ганизации и заедни-

Кандидациона постапка и резул-
тати од изборите на членовите на 
делегацијата. Членови на делега-
циите спрема полот, годините на 
животот, степенот на стручното 
образование, членството во СКЈ и 
ДР. 

Изборни комисии на 
општествено-по-
литичките заедни-
ци и статистички 
органи 1) 

*) Рокот ке се утврди во согласност со рокот за спроведуваше на изборите. 

Статистички органи 

статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработ-
ка на податоци за 
С Ф Р Ј 

Статистички органи 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоците 

х х х Ч 



ци за избор на деле-
гати и собранија на 
општествено-поли-
тичките заедници — 
— четиригодишно од 
1978 година. 

13 Истражување за из-
борите на делегати и 
составот на собрани-
јата на општествсно-
-политичките заед-
ници — четиригоди-
шно од 1978 година 

1\андидзичона постанка и резул-
тати на изборот. Делегати на со-
бранијата на општествено-поли-
тичките заедници, спрема полот. 
] o/i! шнте на животот, училишната 
подготовка. занимањето. дејноста, 
стручната подготовка, припадно-
ста на народот, односно народно-
ста, поранешниот избор во собра-
нијата на огшттегтвено-политич-
ките заедници, членството во С К Ј 
и др. 

Изборни комисии и 
собранија на огпите-
ствено-политичКи-
те заедници 

14 Истражување за со-
ставот на органите 
на собранијата на 
општините и собра-
нијата на заедници-
те — четиригодиш-
но од 1978 година 

Состав на органите на собрани-
јата на општините, односно заед-
ниците на општините и на нејзи-
ните собори, на органите на упра-
вата и организациите што вршат 
работи од интерес за општината 
— заедницата на општините 

Собранија нд оп-
штините, однос-
но собранија на за-
едниците на општи-
ните 
30.06 

15 Истражување за ак- Седници на собранието на огтш-
тивноста на собра- тината и пра и тања разгледувани 
нијата на општини- НА седниците; седници на собори-
те и нивните органи те на собранијата на општините; ' 
и тела — двегодиш- прашања што собранието на оп-
ио од 1979 година штицата ги разгледувало по ини-

цијатива на делегации, на самоуп-
равните интересни заедници, на 
општествено-политичките органи-
зации и др.; информирање на де-
легациите; прашања разгледани 
на седниците на извршниот орган; 
општи акти донесени од собрани^ 
ето на општината, неговите собо-
ри и органите на управата; рефе-
рендуми и собири што ги иници-
рало собранието на општината и 
др. 

Рокот ќе се утврди во согласност со рокот за спроведување на изборите« 

Статистички органи 
Изработеа на мето-
дологија, изработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на ©брас- х 
ци и упатства: соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоците 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- х 
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоците 

30.12 

Статистички органи 



СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ БИЛАНСИ 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја 
година 

Статистички органи 

1 Комплексен годишен Вредност на основните средства, Организации на Изработка на мето- Печатење на обрас- х х х претходни 
извештај на органи- вредност на производството, ма- здружен труд и дол оги ја, обработка ци и упатства; соби- 20.06 
зациите на здружен термални трошоци, амортизација други организации на податоци за СР, рање на податоци; . конечни 
труд од производ- и распределба на народниот до што вршат произ- САП и СФРЈ пренесување на по- 15.09 
ствените дејности ход на дел што останува во здру- водствени дејности датоци на картички 
(КГИ-01) жениот труд за чисти лични до- 10.03 — ленти; логичка и 

ходи, заедничка потрошувачка. сметачка контрола 
проширување на материјалната Служба на опште-
основа на трудот и на резервите ственото книговод-
и на делот што здружениот труд ство магнетски лен-
то издвојува од доходот и лични- ти 
те доходи за задоволување на 31.03 
заедничките и на општоопште-
ствеиите потреби, според чисти 
дејности и според територија 

Статистички органи 
2 Годишна пресметка Вредност на производството, ма- Процена на коми- Изработка на мето- Печатење на обрас- х х х претходни 

на општествениот тери] алки трошоци во натура и сиј ата на собрание- дологија, обработка ци и упатства; соби- 20.06 
производ и на народ- пари, амортизација, распределба то на општината за на податоци за рање, контрола и конечни 
ниот доход во деј нос- на народниот доход на делот што земјоделство СФРЈ обработка на пода- 30.09 
ти што лица само- им останува на индивидуалните 10.03 тоци 
стој но ги вршат со производители за лични доходи за други области 
личен труд и сред- и проширување на материјалната 20.05 
ства во сопственост основа на трудот и на делот што 
на граѓани (земјо- индивидуалните производители 
делство, градежни- го издвојуваат во вид на данок и 
штво, сообраќај, тр- придонес за задоволување на га-
говића. угостител- едничките и општите општестве-
ство и занаетчиство) ни потреби 

Статистички органи ' 
3 Комплексен годи- Вредност на основните средства и Организации на Изработка на мето- Печатење на обрас- х х х 31.07 

шен извештај на ор- на средствата за заедничка пот- здружен труд и дру- дологија, обработка ци и упатства; соби-
ганизациите на здру- рошувачка според техничка ги организации и на податоци за рање, контрола и ! 
жен труд и на ра- структура (според набавна и се- заедници што вршат СФРЈ ' обработка на пода-
ботните заедници од ташна вредност), средства во из- непроизводствени тоди 
^производствените градба, приходи по извори и рас- дејности 
дејности и органите ходи по намени, материјални тро- 15.04 
на управата т*10ци (материјал и услуги) . . . 
(КГИ-02) 



Годишен извештај 
(ст а нд i: идизи ра н 
ош ит дол за ди поч-
ната пријава) за 
стопанска актив-
ност во земјо-
делските де,] Е гости 
што лица са мостот чо 
ги кршат со личен 
труд и средства по 
сопственост на граѓа-
ни (занаетчиство, у-
гостителство. трго-
вија, превоз и сл. од 
1980 година 1). 

Лид иа дејност; организациона 
фор-in на дуќан; карактеристика 
Т СОПОТНРШЈК; вработени работ-
шпin, услови на работа; опреме-
ност па работата: инвестиции; на-
чин на оданочување и даночна 
основица, и др. 

5 Годишен извештај за 
средствата на буке-
тот на општините и 
средствата на самоу-
правните интересни 
заедници на терито-

Гфи-рди и распоред на приходи-
те' i n буv:-тот. според намена, на-
плата нп општествените приходи 
на тггптогзијата па општината и 
формирање на средства за ф и -
нансирање па заеднички и оши-

ри] ата на општина- т ш е општествени потреби 
та (КГИ-02-Б) 

Органи на собрани-
ето 
01.06 

6 Анкета за семејните Приходи по извори и трошоци по 
буџети на работнич-
ките домаќинства 
(АПВ) — собирање 
месечно, обработка 
тримесечно и годиш-
но 

артикли — количини и вредности 
за околу ЗОО артикли и услуги на 
личната потрошувачка 

Избрани тричлени 
и четворочлени ра-
ботнички домаќин-
ства по истекот на 
месецот 

7 Анкета за селските Податоци за земјишен посед, де- Избрани селски до-
домаќинства (ЛСД), зографски карактеристики на до- маќинства по исте-
собирање месечно, наќинство, активности на члено- кот на месецот 
обработка по групи БИ, оро.] на добиток, производство, 
парични приходи и потрошување на човечка храна, 
расходи-тримесеч- парични примања и издвојување, 
но, комплетна обра- гредкости на дадени и примени 
ботка годишно производи и податоци за залихи 

на земјоделски плоизводи 
*) Во соработка со оркрптлг^натнтр ''З сћтшапспи. 

•Ј П р в и резултати од годишната обработка. 

Статистички органи 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологијата 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, пренесува-
ње на податоци на 
лента, обработеа на 
податоци за СР, САП 
и СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање на податоци; 
логичка и сметачка 
контрола 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СР, 
САП и СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање на податоци; 
логичка и сметачка 
контрола 



с т а т и с т и ч к и органи 
8 Тримесечни стопан- Вредност на структурата на о п т - Документација на Изработка на мето- — - - х 01.06 

ски биланси на Ју- тествениот производ со распре- статистичките и на дологија и биланси 30.09 
гославија делба на народниот доход на дел овластените органи за СФРЈ 15.12 

кој му останува на здружениот 
труд и на индивидуалните произ-
водители за лични доходи, заед-
ничка потрошувачка, проширу-
вање на материјалната основа на 
трудот и резерви на дел кој се 
издвојува за задоволување на за -
едничките и општите општестве-
ни потреби. Финалната употреба 
на општествениот производ на 
лична, заедничка и општа потро-
шувачка и инвестиции 

Статистички органи 
9 Тримесечни стопан- Вредност на структура на опш- Документација на Изработка на мето- Изработка на би лан- - х 

ски биланси на ре- тествениот производ со распре- статистичките и на дологијата си за СР и САП 
публиките и авто- делба на народниот доход на дел овластените органи 
номните покраини кој му останува на здружениот 

труд и на индивидуалните произ-
водители за лични доходи, заед-
ничка потрошувачка, проширу-
вање на материјалната основа на 
трудот и резервите и на дел кој 
се издвојува за задоволување на 
заедничките и општите општест-
вени потреби. Финална употреба 
на општествениот производ за 
лична, заедничка и општа потро-
шувачка и инвестиции. 

Статистички органи 
10 Стопански биланс Приказ на процесот на општест- Документација на Изработка на MOID - - х 20.11 

на Југославија — го- пената репродукција од стамо- статистичките и на дологијата и на 
ДИШКО ришта на основните носители на овластените органи биланс за СФРЈ 

економски активности: 
1. Биланс на производствените 

дејности 
2. Биланс на средствата и на 

потрошувачката на населени-
ето 

3. Биланс на ^производствените 
дејности 

4. Биланс на непроизводствената 
потрошувачка (лична, заеднич-
ка и општа потрошувачка) 

5. Биланс на инвестиции 
6. Биланс на односи со странство 

за секој основен биланс се 



прикажуваат додатни анали-
тички табели со соодветни по- I 
датоци 

Статистички органи 
11 Изработка на сто- Според шемата на односна меѓу- Документација на Изработка на билан- — - х*У 

папски биланси на народна организација статистичките и на си за СФРЈ i 
Југославија по мето- овластените органи 
дологија на меѓуна-
родните организа-
ции ООН, СЕВ, 
ОЕЦД 

Статистички органи 

12 Стопански биланси Систем на стопански биланси на Документација на Изработка на мето- Изработка на сто- X 
на републиките и СР и САП: статистичките и на дол оги ја"2) лански биланси3) 
автономните покраи- 1) Биланс на производствените овластените органи 
ни — годишно дејности 

2) Биланс на вкупните општест-
вени средства 

3) Извршување на буџетот 
4) Биланс на непроизводствените 

дејности 
5) Биланс на средствата на на-

селението 
в) Биланс на инвестиции 
7) Биланс на односите со други 

општествено-политички заед-
ници 

8) Збирен биланс на формирање 
и распределба на средствата 

Статистички органи 
13 Единствени показа- Народен доход по дејности и сек- Заводи за статисти- Изработка на мето- Изработка на публи- х х х 05.11 

чели за економскиот тори на сопственост, број на вра- ка на републиките и дологија, подгогов- кациони табели 
потенцијал и нивото ботени во општествениот сектор, автономните покраи- ка на публикации за 
на развиеност на лични доходи и средства на орга- ни од документаци- единствените пока-
општините низациите на здружен труд на јата на статистички- затели по општини 

стопанските и непроизводствените те и овластените ор-
дејности, бруто наплата на опш- гани 
тествените приходи на територи-
јата на општината, средства на 
општината за финансирање на за -

, едничките и општо општествените 
потреби во општината. 

') Според роковникот на меѓународната организација. 
г) Во 1930 година ќе се изврши ревизија на'„Методологијата за изработка на регионалните општествени сметки" на републиките, автономните покраини, општините И за -

едници на општините. 
Во статистичкиот систем е обезбедена и методологија и основна документација за изработка на системот на биланси за секоја општина. 



Статистички органи 
14 Периодични ф и н а н - Текушти, капитални и кредитни Документација на Изработка на мето- — I - - X 20.05 

си ски сметки на Ј у - трансакции на основните носите- статистичките и на дологша и сметки 20.08 
гос давија — Триме- ли на економската активност по овластените органи за С Ф Р Ј 20.11 
еечно сектори на организации и заед- ' 

јануар—март ници — по скратена шема на го* 
ј ануар—јуни дишните ф и н а н с и е р сметки 
ј ануар—септември 

Статистички органи 

15 Периодични финан- Текушти, капитални и кредитни Документација на Изработка на мето- Изработка на сметки х 
епски сметки на ре- трансакции на основните носите- статистичките и на дологија за СР и САП 
публиките и авто- ли на економската активност по овластените органи 
номните покраини — сектори на организации и заед-
— тримесечно 1) ници — по скратената шема на 
јануар—март сметките за С Ф Р Ј 
јануар—јуни 
јануар—септември 

Статистички органи 
16 Финансиски сметки Текушти. капитални и кредитни Документација на Изработка на мето- — х 30.09 

на Југославија — трансакции на основните носите- статистичките и на дологија и на смет-
— годишно ли на економската активност по овластените органи ки за С Ф Р Ј 

сектори на организации и заед-
ници: 
1. Организации на здружен труд . 

во стопанството 
2. Самоуправни интересни заед-

ници во стопанството 
3. Организации на здружен труд 

на општествените дејности 
4. Самоуправни интересни заед-

ници на општествените дејно-
сти 

5. Органи на управата и други 
органи и организации на О П З 

6. Општествено-политички заед-
ници 

7. Население 
Ѕ. Финансиски организации 

Статистички органи 

17 Финансиски сметки Т е к у ш т а капитални и кредитни Документација на Изработка на мето- Изработка на сметки х -
на републиките и трансакции на основните носите- статистичките и на дологија за СР и САП 
автономните покраи- ли на економската активност по овластените органи 
н и —годишно 1) сектори на организации и заед-

ници — по скратената шема на 
сметките за С Ф Р Ј 

1) Годишни и периодични финансиски сметки на републиките и автономните покраини ќе се работат според потребите и можностите на одделни републики и автономни 
покраини, со тоа што до крајот на периодот за КОЈ се донесува програмата сите ре пу®лики и автономни покраини ке воведат редовна изработка аа тие сметки« 



18 Биланс на опште- Состојба на произведените ма-
ствено богатство — торИјални блага: производствени 
пробна пресметка БО и i г енрон ч в о д е т в е и и основни фон-
1978 година за 1975 дови (постотни и во изградба), 
година обртни фондови и тра!ни потрош-

ни блага на населението 

Статистички органи 
Документација на 
статистичките и на 
овластените органи 

Изработка на мето-
дологија и на би-
ланси за С Ф Р Ј 

Изработка на билан-
си за СР и САП 

- х1) х 31.12 1978. 

19 Пресметка иа основ- Годишна пресметка на основните 
ните вредносни аг- а i регати на производството (опш-
регати во постојани тсствои производ, национален до-
цеви — годишно ход), ^ п р о и з в о д с т в е н а потрошу-

вачка (лична, заедничка и општа), 
инвестиции во основните средст-
ва и вредности на основните сред-
ства во постојани цени 

Документација на 
статистичките и на 
овластените органи 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија и пресмет-
ка за СР, САП и 
С Ф Р Ј 

х х 20.06 
15.09 

20 Тримесечна пресмет- Вредност на личната потрошу-
ка на личната по- вачка 
трошувачка 

Документација на 
статистичките и на 
овластените органи 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија и пресмет-
ка на личната пот-
рошувачка за С Ф Р Ј 

- х 10.05 
20.08 
15.12 

21 Годишна пресметка Вредност на личната потрошу-
на личната потро- Бачка по извори на снабдување и 
шувачка по наменски групи на потрошу-

вачката 

Документација на 
статистичките и на 
овластените органи 

Изработка на мето-
дологија и пресмет-
ка на личната пот-
рошувачка за С Ф Р Ј 

X 1#.11 

Истражувања што 
ес спроведуваат во 
повеќегодишни ин-
тервали 

22 Извешта ј на органи-
зациите на здружен 
труд во стопанство-
то за репродукцио-
ната потрошувачка, 
залихите, набавките 
и продажбата Ш Б -
-11) — двегодишно: 
во 1979 за 1978 го-
дина 
во 1981 за 1980 го-
дина 

Р е п р о д у к ц и ј а потрошувачка по 
групи суровини и дејности на пот-
рошувачи; залихи на готово PI не-
довршено производство, суровини 
и материјали, трговски стоки, по 
групи производи и држатели на 
залихи. Набавки и испораки по 
дејности и по републики и авто-
номни покраини 

Статистички органи 

Изработка на билансите ќе се врши спрема можностите за изведување на пресметка во републиките и автономните покраини. 



23 Меѓусебни односи на 
стопанските дејно-
сти на СФР Југос-ла-
сдавила (основна и 
увозна инпут-оут-
ПУТ табела): 
во 1978 за 1976 го-
дина 
во 1979 и 1980 за 1978 
година 
во 1981 и 1982 за 1980 
година 

Комплексен приказ на структу-
рата на производството и на рас-
пределбата во стопанството на 
СФРЈ по дејности (50 сектори') со 
приказ на вкупниот увоз во сто-
панството на СФРЈ по де]пости 
на потекло и дејности на конеч-
на намена. Пресметување на соод-
ветни инверзии матрици на тех-
нички коефициенти, со кои се 
прикажуваат директните и инди-
ректните потреби на одделни деј-
ности за репродукционен матери-
јал 

Документација на 
статистичките и на 
овластените органи 

24 Меѓурепублички 
промет на производи 
и услуги — двегоди-
шно: 
во 1980 за 1978 го-
дина 
во 1982 за 198U го-
дина 

Движење на производите и услу-
гите помеѓу републиките и авто-
номните покраини пресметано 
врз основа па податоците за ис-
пораки на организациите на здру-
жен труд Ео стопанството по ре-
публики и автономни покраини 

Д окументаци ј а 
статистичките и 

на 
на 

овластените органи 

25 Меѓусебни односи на 
стопанските дејности 
на републиките и 
а втопомнпте покра-
и ни (ИИИ у т - о у т п у т 
табели на републи-
ките и автономните 
покраини): 
во 1980 и 1981 за 11978 
година 

Комплексен приказ па структу-
рата на производството, на рас-
пределбата и на потрошувачката 
го стопанството на републиките и 
автономните покраини, по дејно-
сти и основни категории на рас-
пределба 

Документации а 
статистичките и 
ладените органи 

26 Анкета за пригоди- Приходи по извори и трошоци (по 
артикли« — количини и вреднос-
ти за околл<т 2П0 артикли и услу-
ги на личната потрошувачка. 
Услови па долгува снабденост 
на домаќинствата со трајни пот-
рошни блага, користење на го-

те. расходите и пот-
рошувачката на до-
маќинствата 
— петто7.' I тишо од 
1978 година 

Избрани земјодел-
ски, мешовити и не-
зрмјоделски дома-
ќинства 
декември 
1978 

Статистички органи 

Пресметка и обра- — - х 31.12 78. 
ботка на податоци за 1976. 
за СФРЈ 31.12. ВО. 

за 1978. 
31.12. 82. 
за 1980. 

Статистички органи 

Пресметка и обра- — - х х 31.12. 80. 
ботка на податоци за 1978. 

31.12. 82. 
за 1980. 

Статистички органи 
И*пј?Котк'< на мето- Пресметка и обра- х 1981. 
долот.]а во соработ- ботка на податоци 
ка со СР и САП 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СР. 
САП и СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање на податоци; 
пренесување на по-
датоци на картички, 
ленти; логичка и 
сметачка контрола 

х х 15.03. 1979. 



дишни одмори вон местото на по-
стојаниот престој (должина и 
место на престој, трошоци и нив-
на структура), имање на викенд-
-куќи и др. 

СТАТИСТИКА НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја 
година 

СОК 
1 Месечен извештај за Структура на примањата (напла-

расчленетиот промет тена реализација и др.) и на из-
на жиро и на други давањето (за материтали. услуги 

и трговски стоки: за лични до-
ходи; за инвестиции и др.) за ор-
ганизациите на здружен труд. за 
буџетите и за органите на само-
управната интересна заедница, за 
општествените организации и за 
средствата на заедничката потро-
шувачка на организациите на 
здружен труд и на органите на 
управата 

сметки на корисни-
ците на општестве-
ни средства 
(Р-1) 

Филијали на 
СОК 
10 мес. 
Интерни банки 
05. мес. 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци. собирање на по-
датоци; пренесува-
ње на податоци врз 
ленти; логичка и 
сметковна контрола 
и обработка на по-
датоците 

х х 20. кес. 

2 Месечен извештај за Структура на примањата и на из-
прометот по девиз- давањата за корисниците на опш-
ните сметки тествени средства 

СОК 

Документациона ос-
нова на Народната 
банка 
25. мес. 

Изработка на мето-
дологијата, обра-
ботка на податоците 
за СФРЈ 

х х 30. мее. 

СОК 
3 Месечен извештај за 

следењето на пос-
тапката на санаци-
јата кат организа-
циите на здружен 
труд и на самоуп-
равните интересни 
заедници, кои по за-
вршната сметка на 
претходната година 
имале непокриени 
загуби. 

Со извештајот се опфаќаат основ-
ните организации на здружен 
труд, работните организации без 
основните организации на здру-
жен труд; земјоделските и други 
задруги; деловните заедници, са-
моуправните интересни заедници 
на општествените дејности и са-
моуправните интересни заедници 
од матери.! алното производство. 
Врз база на регистарот што го 
води СОК се обезбедуваат пода-
тоци за: износот на непокриената 

филијали на 
СОК 
15. мес 

Изработка на мето-
дологијата, собира-

ње на податоци, пре-
несување на пода-

тоците врз ленти, 
логичка и сметков-
на контрола, обра-

ботка на податоците 
за СР, за САП и за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и собирање на 
податоци 

х х х 20. мес. 



загуба: износот на покритието на 
загубата од страна на други ос-
новни организации на здружен 
труд: износот покриен со меници; 
височината на личните доходи во 
постапката на санацијата; бројот 
на поднесените пријави до сто-
панскиот суд и др., по дејностите 
на организациите и на заедни-
ците 

4 Месечен извештај за 
блокадата на жиро 
сметките (JI) 

Судски одлуки, акцептни налози, Филијали на 
неизвршени обврски — износ и СОК 
броз на налозите, број на врабо- 06. мес 
тените к а ј корисниците со нена-
мирени обврски 

5 Месечен извештај за Број на основните организации Филијали на 
корисниците на оп- на здружен труд, број на работ- СОК 
штествени средства ш т и т е кои примаат загаранти- 07. мес. 
кои имаат отежната рани и намалени лични доходи 
исплата на личните поради загуби и други причини, 
доходи (ЛД) 

Месечен извештај за 
наплатата на прихо-
дите на општестве-
но-политичките за-
едници. на самоуп-
равните интересни 
заедници на фондо-
вите на опште ств е -
но-политичките за-
едници и распредел-
бата на приходите 
на корисниците (В-2) 

Бруто наплата на приходите по Филијали на 
облиците и видовите и распре- СОК 
делба на приходите на буџетите, 07. мес 
на самоуправните интересни заед-
ници и на фондовите на општест-
вено-политичките заедници 

7 Периодична пре- Утврдување на доходот, распоре- Организациите на 
сметка на организа- дување на заедничкиот доход, здружен труд и 
циите на здружен распоредување на доходот, утвр- други организации 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

х х х 16. мес. 

СОК 
Изработка на мето- Печатење на обрао- х 
дол оги ја, собирање 
на податоци, прене-
сување на податоци 
врз ленти, логичка 
и сметковна конт-
рола, обработка на 
податоци са СР, САП 
и за СФРЈ 

х х 15. и е а 
ци и собирање 
податоци 

на 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

х х х 14. мес. 

СОК 
Изработка на мето- Печатење на обоас- х х х 30.05 
дологијата, обработ- ци, собирање на пода- 29.08 
ка на податоците за тоци; пренесување на 29.11 
СФРЈ податоци врз ленти; 



труд (тримесечно, 
шестмес.ечно и де-
ветмесечно): 
— деловните резул-

тати во текот на 
годината 

— посебни податоци 
покрај деловниот 
резултат во текот 
на годината 

дување на загубите, состојбата на 
паричните средства и на т е к у ш -
тите обврски, личните доходи, 
состојбата на залихите, изворите 
на средства и други податоци за 
основните организации па здру-
-•хен труд, па работните организа-
ции. па сложените организации 
тг> здружен труд на заедниците 
на организациите на здружен 
труд и на други облици па здру-
жувањето на организациите на 
?дружен труд, на земјоделските 
и други задруги, на договорните 
оргртЈмзлции на здружен труд и 
на работните заедници на сите 
онгапизотгш и заедници. Подато-
цине со соработуваат на ниво на 
странството , односно на вонсто-
v л, ств ото, по областите, гранки-
те, групите и подгрупите 

Листата ка показателите се утвр-
дува во согласност со одредбите 
на чл. 140 и 143 од Законот за 
здружениот труд. Податоците се 
обработуваат врз основа на пе-
риодичната пресметка за шест 
месеци и на завршната сметка 

8 Напоредни показате-
ли за искажување 
на резултатите на 
работата на работ-
ниците и на рабо-
тењето на осно-
вните ор га низ а п ни 
на здружениот труд: 
— полугодишно 
— годишно. 

9 Периодична пресме- Утврдување на доходот и на до-
тка на претилијати- бивката, привремена распредел-
јата и погоните во оа на добивката по дот поетите, 
странство (шестме- догорите , основачите и рспубли-
сечно): ките 
— деловниот резул-

тат во текот на 
годината 

— посебни податоци. 

10 Податоци за успехот Средства, резултати од работе-
остварен во заеднич- њ«.»то (вкупен приход доход, за-
кото работење со губи. лични доходи, добивка), 
странски лица: распределба на добивката, покри -
— полугодишно 'ито ка загубите, број на вработе-
— годишно ните 

30.04 
30.07 
30.10 

логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

СОК 
Документација на 
Службата на опште-
ственото книговод-
ство 
28.02 
30.07 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

СОК 
Организациите на 
здружен труд-осно-
вачи на претприја-
тија и погони во 
странство 
28.08 

Организации на 
здружениот труд 
учесници во заед-
ничкото работење со 
странско лице 
28 02 
30.07 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесува ње на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

СОК 
Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци, собирање на по-
датоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

29.05 
28.10 

х х 28.09 

09.04 
29.08 



11 Податоци за отста-
пување на изградба 
на инвестиционен 
објект на странско 
лице: 
— полугодишно 
— годишно 

Вредност на објектите и вредност 
на отстапени инвестициони ра-
боти, извршени исплати на 
странскиот изведувач, обезбедени 
средства за инвестициониот об-
јект и за отстапениот дел на ра-
ботите на странскиот изведувач 

Организации на 
здружен труд и дру-
ги организации кои 
отстапиле изградба 
на инвестиционен 
објект на странско 
лице 
28.02 
30.07 

12 Податоци за мешо-
вити претпријатија и 
деловни единици во 
странство: 
— полугодишно 
— годишно 

Вложени средства, остварен ф и -
нансиски резултат и нивната рас-
пределба1 

Организации на 
здружен труд и дру-
ги организации — 
— основачи на ме-
шовити претпријати-
ја во странство 
30.03 
29.08 

13 Периодична пресме-
тка на самоуправни-
те интересни заед-
ници (тримесечно, 
шестмесечно и де-
ветмесечно) — при-
ходи и расходи во 
текот на годината. 

Утврдување на финансискиот ре-
зултат (расходи и приходи), рас-
поред на вишокот приходи и ут-
врдување на непокриените рас-
ходи. Со ова истражување се оп-
фаќаат самоуправните интересни 
г.аеднпци (во областите на обра-
зованието, науката, културата, 
здравството и социјалната заш-
тита и во други општествени деј-
ности. во станбената област; во 
областа на комуналните дејности, 
во областа на дејноста на мате-
ријалното производство); делов-
ните заедници; заедниците на 
здружениот труд за меѓусебна 
планска и деловна соработка; За -
едницата на југословенските ж е -
лезници; Заедницата па југосло-
венските ПТТ; Заедницата на ју-
гословенското електростопанство; 
здруженијата на банките; зад-
ружните сојузи и други самоуп-
равни интересни заедници; основ-
ните заедници; единиците на са-
моуправната интересна заедница; 
сојузите и другите здруженија на 
самоуправните интересни заед-

Самоуправните ин-
ресни заедници, дру-
ги заедници и фон-
дови 
30.04 
30.07 
30.10 

СОК 
Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци; собирање на по-
датоци; пренесување 
на податоци врз 
ленти; логичка и 
сметковна контрола 
и обработка на по-
датоците 

СОК 
Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

СОК 
Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 



ници, фондовите на ОГГЗ и 
управните фондови на здруже-
ниот труд што не извршуваат 
к pi. ду ино - ва ика реки работи 

СОК 
14 ГГертЈОдична пресме-

тка на органите на 
општестгаено-поли-
тичките заедници 
(тримесечно, шест-
месечно и деветме-
сечно) — приходи м 
расходи во текот на 
годината 

Утврдување на приходите и на 
расходите во токот на годината 
(утврдување ка финансискиот ре-
зултат. распределба на вишокот 
на приходите, непокриените рас-
ходи). Со ова истражување се оп-
фаќаат: органите и организации-
те па ОП'5 дрхгги државни орга-
ни, С О К , гтоггд Н С К И к о м о р и и о п ш -
ти здруженија 

Органи и организа-
ции на огпнтествено-
-политичките заед-
ници и други орга-
низации 
30.04 
30 07 
30.10 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

30.05 
29.08 
29.11 

15 Периодична пресме- Утврдување на приходите и на 
тка на месните за- расходите во текот на годината 
ед ници — шестме-
сечно 

Месните за&дницИ 
30.6? 

СОК 
Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

29.08 

СОК 
16 Периодична пресме-

тка на општеств^но-
-политичките орга-
низации и на опште-
ствените организа-
ции — шестмесечно 

Утврдување на приходите и на 
расходите во текот на годината. 
Со ова истражување се опфа-
ќаат: општествено-политичките 
организации, општествените ор-
ганизации и други општествено-
-правни лица, како и други орга-
низации и заедници што користат 
општествени средства 

Општествено«^-
логички, општестве-
ни и други органи-
зации 
30.07 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

П е ч а т е в на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

29.08 

СОК 
17 Завршна сметка на 

организациите на 
здружен труд: 
— биланс на состој-

бата 
— биланс на успе-

хот 

Податоци за средствата и за из-
ворите на средствата: деловни, 
резервни на солидарноста и на 
заедничката потрошувачка, спо-
ред синтетските сметки на конт-
ниот план за ОЗТ. Утврдување 
на доходот, распоредување на до-

Организациите на 
здружеа труд и дру-
ги организации 
23.02 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци. собирање на пода-
тоци ; пренесувале ^а 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра* 
ботќа на податоците 

09.04 



— посебни податоци ходот и на чистиот доход; иска-
кон билансот на жување на текуштата загуба и 
успехот на покритието на загубата; иска-

жување на податоците за испла-
тените лични доходи, за бродот на 
вработените, за просечно корис-
тените деловни средства, за инвес-
тициите тито се во тек, за планира-
ниот износ па вкупниот приход, 
доход, чист доход, личните доходи, 
акумулацијата и .други податоци: 
за основните организации на 
здружен труд. за работните орга-
низации, за сложените организа-
ции на здружен труд, за заедни-
ците на организациите на здру-
жен труд и на други облици на 
здружувањето на организациите 
на здружен труд. за земјоделски-
те и други задруги, за договор-
ните организации на здружен 
труд и за работните заедници на 
сите организации и заедници. По-
датоците се обработуваат на ниво 
на стопанството, односно на вон-
стопанетвото. по областите, гран-
ките, групите и подгрупите 

18 Годишен консолиди-
ран биланс на успе-
хот на работните ор-
ганизации 

Вкупен приход и доход на ос-
мог, и ите организации на здружен 
труд намален за износите што се 
повторуваат во интерниот промет 
на ниво на работната организа-
ција 

Работните организа 
ции и задруги 
15.03 

19 Годишен консоли- ВКУПЕН ПРИХОД и доход на оснпг -
диран биланс на ус- пите организации ма здружен 
пехот на сложените труд намален за износ ите што се 
организации на здру- повторуваат во интерниот промет 
жен труд на нино на оложочтга организа-

ција на здружен труд 

Самоуправните ор 
гун-трудни на здру-
жен труд и задру 
гите 
20.03 

20 Определени подато- Потрогп?ни средства, вкупен при- Документација на 
ци од билансот на ход, доход и распределба на до- - Службата на опште 
состојбата и од би- ходит, загуба и определени пода- ственото книговод 

СОК 
Изработка на мето-
дологијата. обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

СОК 
Изработка на мето-
долоплрта. обработ-
ка податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

СОК 
Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 



ЛАПСОГ иа успехот КО 'ГО; ГИ ЕРО ДС'I ЧГГГа, за изворите ство 
општините — годи- ма f . i i w r a и за бројот на вра- 28.02 
ШИО UGТОН: ITU 

21 Завршни сметки на 
претпријатија и на 
погони во странство: 
— биланс на сос-
тојбата 
— биланс на успехот 
— посебни податоци 

Деловни средства: обртни, ос-
пориш п нг до ловни средства. Из-
бори на средствата: тра јни ИЗВО-
РИ, кредити, доверители и друга 
пасива. Утврдуваше и распредел-
ба на доходот, структура на до-
:-,о/(от. добивка-загуба и покритие 
га загубата и посебни податоци 
за просечно користените средства 
за бројот па вработените, отпла-
ти'«- .̂ ануитетите и ти. — по об-
ле., гите и вкупно за сите области, 
потоа по државите, основачите и 
републиките 

Организации на 
здружен труд и дру-
ги организации-ос-
новачи на претпри-
јатија и погони во 
странство 
30.03 

22 З а в р ш н а сметка на 
самоуправните инте-
ресни заедници: 
— биланс на при-

ходите и расхо-
дите 

— биланс на сос-
тојбата 

Податоците за с.оед^ т а г а и ла из-
ворите на средствата: деловни, 
резервни, за солидарност и за 
други намени според синтетичките 
сметки на контниот план за ОЗТ. 
Утврдување на финансискиот ре -
зултат и на распределбата на в и -
шокот приходи, непокриените 
расходи и нивното покритие. Со 
ова истражување се о п ф а ќ а а т : 
самоуправните интересни заед-
ници (во областа на образование-
то, науката, културата , здравст-
вото и социјалната заштита и на 
други општествени дејности; на 
пензиското и инвалидското осигу-
рување; во станбената област; во 
областа на комуналните дејности; 
во областа на дејноста на мате-
рији л ното пр ои зв од ство); делов-
ните заедници, заедници на 
здружен труд за меѓусебната 
планска и деловна соработка; З а -
едницата на југословенските ж е -
лезници. Заедницата на југосло-
венските ПТТ; Заедницата на ју -
гословенското електростопанст-
во: на здружени!ата на банките; 
задружните сојузи и други само-

Самоуправните ин-
тересни заедници, 
други заедници и 
фондовите 
28.02 

С Ф Р Ј податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

СОК 
Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
т н а на податоците 

09.05 

СОК 
И Н а мето-
дологијата, обработ-
к а на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци. собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

х х 09.04 



управни интересни заедници; ос-
новните заедници, единиците на 
самоуправната интересна заедни-
ца; сојузите и други здружени ја 
на самоуправните интересни заед-
ници: фондовите на ОПЗ и само-
управните фондови на з д р у ж е -
ниот труд што не извршуваат 
кредитно-банкарски работи 

ЕЗ Завршна сметка на 
ррганцте на опште-
етвено-политичките 
заедници: 
— биланс на сос-

тојбата 
— биланс на прихо-

дите и на расхо-
дите. 

Податоците за средствата и за из -
ворите на средствата: на делов-
ните, резервните за солидарности 
и за други намени според синтет-
ските сметки на контниот план за 
органите на ОПЗ. Утврдувањето 
на финансискиот резултат, распо-
редот на вишокот приходи, непо-
криените расходи и нивното по-
критие. Со ова истражување се 
опфаќаат : органите и организаци-
ите на ОПЗ, други д р ж а в н и орга-
ни, СОК, стопанските комори и 
општите з д р у ж е н и ј а 

Органи и организа 
ции на општествено 
политичките заедин 
ци и други органи 
зации 
28.02 

24 Завршна сметка на Утврдување на состојбата и на Месните заедници 
месните заедници изворите на средствата и утврду- 28.02 

вање на приходите и на расходи-
те за деловната година 

25 Завршна сметка на 
општествено-полрт-
тичките организации 
и на општествените 
организации 

Утврдување на состојбата и на из-
ворите на средства и утврдување 
па приходите и па расходите за 
деловната година. Со ова истра-
ж у в а њ е се опфаќаат : општествен 
но-политичките организации, оп-
штествените организации и други 
општествепо-правни лица, како и 
други 'Л)га лиз ацин и заедници кои 
корист ит општествени средства 

Општествеио-по-
лптичките опште-
ствените и други ор 
ганизации 
28.02 

СОК 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

СОК 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

х х 09.04 

09.04 

СОК 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

X X X 09.04 



сок 
26 Могрен питаре на Истражувањето се предлага во со-

при vo-.ttc и на рас- гласност со одредбите на Законот 
ходите на опште- за книговодството, а конкретната 
стпено-политичките содржина ќе се утврди по доне-
заедници сувањето на прописите за биланс-

ните шеми 

Органи на опште-
ствено-политич-
ката заедница 
31.03 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

СОК 
27 Збирен биланс на Истражувањето се предлага во со-

успехот на самоуп- гласност со одредбите на Законот 
равката интересна за книговодството, а конкретната 
заедница содржина ќе се утврди по донесу-

вањето на прописот за билансни-
те шеми 

Самоуправните ин-
тересни заедници и 
други заедници и 
фондови 
31.03 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И НА ОПШТЕСТВЕНОТО БОГАТСТВО 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја 
година 

1 Годишен извештај за Исплати за инвестиции по обли-
инвестициите во ос- ците на финансирањето и на деј -
новни средства и в о поетите на инвеститорите; оства-
средства на заеднич-
ката потрошувача 
(ИНВ-01) 

Статистички органи 

рени инвестиции по карактерот на 
изградбата, по техничката струк-
тура, по дејноста на инвеститорот 
и намената; вкупна п р е с м е т к о в -
на вредност на инвестициите, а к -
тивирани, неактивиран!* инвести-
ции и инвестиции во проект по 
дејноста на инвеститорите и по 
намената; време на изградбата, 
очекувани ефекти од инвестиции-
те и капацитетите на инвестицио-
ните објекти во натурални пока-
затели 

Сите организации и 
заедници инвестито-
ри во општествениот 
сектор 
31.03 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СР, за САП и за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање на податоци; 
пренесување на по-
датоци врз картички 
— ленти; логичка и 
сметковна контрола 

2 Годишна пресметка Остварени инвестиции по технич-
ка инвестициите 1 во ката структура и областите и по 
основни средства во основните облици на финансира-
сопственост на тра- њето 
раните. 

Документација на 
статистичките и на 
овластените органи 

Статистички органи 
Изработка на мето- Пресметка за репуб-
дологијата, обработ- ликата односно за 
ка на податоците за автономната покраи-
СФРЈ на 



Статистички органи 
3 Полугодишен изве- Претсметковна вредност по изве-

штај за намеру вани- рите на финансирањето, каракте-
рот на изградбата, техничката 
структура и намената; очекувани 
ефекти од инвестициите и капа-
цитетите на инвестиционите об-
јекти во натурални показатели. 
Време на изградбата на објектите 
и видот на примената техноло-
гија 

те инвестиции во ос-
новни средства 
(ИНВ-Н) 

Определени органи-
зации и заедници — 
— инвеститори во 
општествениот сек-
тор — во рок од 90 
дена пред денот на 
почетокот на изра-
ботката на главниот 
проект. 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоците 

Статистички органи 
4 Годишна пресметка 

на вредноста на ин-
вестициите во посто-
јани цени 

Остварени инвестиции на опште-
ствениот сектор и во сопственост 
на граѓаните по намената и по 
техничката структура: активира-
ни инвестиции на општествениот 
сектор по намената и по технич-
ката структура 

5 Годишна пресметка Набавна вредност на основните 
на вредноста на ос- средства по техничката структура 
новните средства во и областите 
општествена соп-
ственост во постоја-
ни цени 

Документација на 
статистичките и на 
овластените органи 

Изработка на мето-
дологијата и пре-
сметка за СР, за 
САП и за СФРЈ 

Статистички органи 

Документација на 
статистичките и ов-
ластените органи 

Изработка на мето-
дологијата и пре-
сметка за СР, САП 
и за СФРЈ 

3 Статистика на тех- Електрификација, хемизација, ме-
ничкиот развој — го- ханизација, автоматизација, нови 
дишно технолошки постапки, нови про-

изводи, научноистражувачка и 
развојна работа 

Документаци ј а на 
статистичките и ов-
ластените органи 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоци за 
СР, САП и за СФРЈ 

7 Штети од елемен- Височината на штетата по причи-
тарни непогоди — го- ните, територијата и по субјекти-
дишно те погодени од штетата 

Статистички органи 

Комисии за процена 
на штети на опште-
ствено-прлитички-
те заедници 
30.04 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- х 
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоците 

8 Месечен извештај за Исплати за инвестиции, креди-
иквестиционите кре- ти во користење од банкарски 

СОК 
Банки и други фи-
нансиски организа-

Изработка на мето-
дологијата, обработ-

Печатење на обрас- х 
ци, собирање на пода-



дити во користење 
(ИН-К-1) 

средства пласирани преку банки-
те; месечно по намената, а три-
месечно и по инвеститорите 

цин што се ' Занима-
ваат со кредитно-
-монетарни работи 
12. мес. 

ка на податоците за 
С Ф Р Ј 

тоци; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
оотка на податоците 

СОК 
9 Месечен извешта ј за 

исплатите за инвес-
тиции од сопствени 
средства на користе-
њето на општестве-
ни средства 

Исппати за инвестиции од сред-
ствата на корисниците на опште-
ствени средства месечно по наме-
ната на вложувањата и по изво-
рите на средствата, а тримесечно 
и по инвеститорите (месечно по 
областите, а тримесечно по гран-
ките) 

Ф и л и ј а л и на СОК Изработка на мето-
12. мес. дологијата, обработ-

ка на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

х х 19. мес. 

СОК 
10 Полугодишни изве-

штаи за исплатите 
за инвестиции во ос-
новни средства од 
сите извори на сред-
ствата за инвести-
циите (ИН-4) 

Исплати за инвестиции во основ-
ви средства по техничката струк-
тура по изворите на средствата, 
но дејностите на инвеститорите и 
во намената и територијата за ко-
та с о ВРШИ в л о ж у в а њ е т о (по под-
групи, групи, гранки и области) 

Банки и други ф и -
нансиски организа-
ции што се занима-
ваат со кредитно-
-монетарни работи 
23.01 
28.07 
Ф и л и ј а л и н а СОК 
05.02 
05.08 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

28.02 
31.08 

11 Полугодишни изве- Обезбедувале на средства по ни-
шта.] за обезбедува-
ње на средства и за 
плаќањето за инвес-
тициите во тек 
(ИН-ОБ^ со состо!ба-
та на ден 31. ОЗ и 
30.09. 

ксстиционнто програми и ооезое-
дување на плаќањата по догово-
рите 

на 
31.03 
15.11 
на 
30.09 

СОК 
Ф и л и ј а л и на СОК 
15.05. за состојбата 

за состојбата 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
к а на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

10.06 
10.12 

СТАТИСТИКА НА П А Р И Т Е И К Р Е Д И Т И Т Е 

Истражувања што 
се спроведуваат се-
ко ја година 

1 Месечен извешта ј за Состојба на краткорочните креди-
кредитите за обрт- ти и на кредитите за тра јни обрт-
ни средства (К-1) ни средства на банките и од оп-

штествените фондови: 

СОК 
Банките и други ор-
ганизации што и з -
вршуваат кредитно-
-финансиски работи 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрао- х 
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување н а 
податоци врз ленти; 

х х 18. мес. 



— по видовите и намените на кре-
дитите : 

— по гранките и областите на ко-
рисниците на кредитите 

09. мес. логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

2 Месечен извештај за Се однесува само на паричните 
паричните примања примања и из давања на насе-
и издавања на на- лени ето во општествениот сектор 
селението (СТ-3) 

Банките 
0.5 мес. 
Филијалите на СОК 
08. мес. 

СОК 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци: собирање, кон-
трола и обработка на 
податоците 

х х 13. меа 

СОК 

3 Месечен извештај за 
бруто прометот и за 
салдото на сметките 
на банките (КНЈ-ПБ) 

Промет и состојба на аналитички-
те и на епитетичките сметки на 
банките 

Банките и пруги ор-
ганизации што из-
вршуваат кредитно-
-финансиски работи 
0 8 мес. 
Филијалите на СОК 
12. мес. 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесз^вање на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ти: тка на податоците 

х 17. мес. 

4 Месечен извештај за Прометот и состојбата на сметки-
бруто прометот и за 
салдото на сметките 

те на корисниците на општестве-
ни средства ка] Службата на оп-

на корисниците на штественото книговодство 
општествени средст-
ва ка ј СОК (КНЈ-1-
-ПБ) 

Филијалите на СОК 
Об. мес. 

СОК 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

- х х 12. мео. 

Народни банки 

5 Месечен биланс на Состојба на средствата и на пчас-
банките — по скра- маните на банките во после типот 
тена шема ден во месецот според поважните 

билансни позиции 

Банките, народните 
банки на републи-
ките и народните 
банки на автоном-
ните покраини 
До 12, односно 16 во 
месецот (банките со 
поголем број делов-
ни единици) за сос-
тојбата на послед-
ниот ден од прет-
ходниот месец 

Изработка на мето-
дологијата, контро-
ла и обработка на 
податоците за СР, 
САП и СФРЈ 

Собирање на пода-
тоците 

25. мес. 
за состојба-
та на пос-
ледниот ден 
од претход-
ниот месец 



6 Месечна специфика-
ција на средствата на 
депозитите по ви-
дување на корисни-
ците за општествени 
средства (КНЈ-2-
СОК) 

Состојбата на средствата на ко-
рисниците на општествени сред-
ства по републиките, односно ав-
тономните покраини според седи-
штето на банката на депозитот 

Филијалите на 
Об. мес. 

7 Тримесечен извеш- Податоци за примената на инстру- Филијалите на СОК 
тај за примената на 
инструментите за 
обезбедување на пла-
ќањата 

^лентите за обезбедување на пла- 10.04 
ќањата (ОП), и податоци за бројот 10.07 
и износот на налозите за плаќа- 10.10 
њата што не можеле да бидат из- 10.01 
вршени од сметка на должноците, 
банките, гарантите, односно ава-
листите 

8 Периодична пресмет-
ка на банките (три-
месечно, шестмесе-
чно и деветмесечно): 
— приходи и расхо-

ди во текот на го-
дината 

Утврдување на приходите и на 
расходите и на заедничкиот до-
ход. искажување на загубите и 
искажување на посебните подато-
ци за делот на заедничкиот доход 
внесен во фондовите на банката 
и за други камени. Со ова истра-
жување се опфаќаат Наоодната 
банка на Југославија; народните 
банки на републиките, народните 
банки на автономните покраини; 
интерната банка; основната банка; 
здружената банка; фондот на 
ОГ13 и самоуправниот фонд на 
здружениот труд што извршува 
кредитно-банкарски работи; ште-
дилница; поштенската штедил-
ница; штедно-кредитната задруга, 
како и друга финансиска органи-
зација што извршува кредитно-
-баикарски работи 

Банките и други ор-
ганизации што из-
вршуваат кредитно-
-финансиски работи 
30.04 
30.07 
30.10 

9 Периодична пресмет-
ка за заедниците на 
осигурувањето (три-
месечно, шестме-
сечно и деветмесеч-
но): 
— приходи и расхо-

ди во текот на 
годината 

Утврдување на финансискиот ре- Заедниците 
зултат, распоред на вишокот за гурувањето 
приходи и на непокриените рас- 30,04 
ходи. Со ова истражување се оп- 30.07 
фаќаат: заедниците на осигуру- 30.110 
вањето на имот и лица; заедници-
те на ризици и здруженијата на 
заедниците за осигурување на и-
мот и лица 

СОК 
Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

СОК 
Изработка на мето- Печатење на 
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

оправ-
ци; собирање, к . 
трола и обработка г 

податоците 

12. мео. 

30.04 
30.07 
30.10 
30.01 

СОК 
Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти, 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

х 30.05 
29.08 
29.11 

СОК 
Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

30.05 
29.03 
29.11 



10 Завршна сметка на 
банките: 
— биланс на состој-

бата 
— биланс на прихо-

дите и расходите 

Податоци за средствата и извори-
те на средствата: деловните, ре-
зервните, солидарноста, другите 
намени и податоци за работите во 
името и за сметка на правните ли-
ца и граѓаните. Утврдување на за-
едничкиот доход, распоред на за -
едничкиот доход и загубата и по-
себни податоци за делот на заед-
ничкиот доход внесен во фондо-
вите на банката и за други наме-
ни. Со ова истражување се опфа-
ќаат : Народната банка на Југо-
славија : народните банки на ре-
публиките, односно народните 
банки на автономните покраини; 
интерната банка; основната бан-
ка: здружената банка; Фондот на 
ОПЗ и самоуправниот фонд на 
здружениот труд кои ги врши 
кредитно-банкарските работи; 
штедилницата; поштенската ште-
дилница; штедно-кредитната з а -
друга; како и друга финансиска 
организација ко ја врши кредитно-
-банкарски работи 

Б а н к и и други ор-
ганизации кои вр-
шат кредитно-фи-
нансиски работи 
28.02 

11 Завршна сметка за 
заедниците на оси-
гурувањето: 
— биланс на состој-

бата 
— биланс на прихо-

дите и расходите 

Податоците за средствата и изво-
рите на средствата на: деловни-
те резерви на сигурноста, матери-
јалните и превентивните резерви, 
Утврдување на финансискиот ре-
зултат, распоред, на вишокот на 
приходите, непокриените расходи 
и нивното покритие. Со ова истра-
ж у в а њ е се опфаќаат : заедниците 
на осигурувањето рта имотот и ли-
цата: заедницата на ризици и 
здружување на заедниците на о-
сигурување на имотот и лицата 

Заедниците 
гурувањето 
28.02 

12 Спецификација на 
краткорочните плас-
мани по роковите на 
втасувањето — ме-
сечно 

Податоци за краткорочните изво-
ри на средствата и структурата 
на пласманот спрема роковите на 
втасувањето 

Банки 
До 12, односно 16 во 
месецот (банките со 
поголем број делов-

с о к 

Изработка на мето-
дологијата, обработ-
ка на податоците за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

- х х 09.04 

СОК 

Изработка на мето-
дологијата. обработ-
ка на податоците за 
"ФРЈ 

Печатење на обрас-
ци, собирање на пода-
тоци ; пренесување на 
податоци врз ленти; 
логичка и сметков-
на контрола и обра-
ботка на податоците 

х х 09.04 

Народна санка 

Изработка на мето-
дологија, печатење 
на обрасци и обра-
ботка на податоци 
за СФРД 

Собирање, контрола 
и обработка на по-
датоци 

- х 25. мес. 
за состојба-
та по пос-
ледниот ден 



ни единици) за сос-
тојбата на послед-
ниот ден од прет-
ходниот месец 

13 Спецификација на 
кредитите за селек-
тивна намена спре-
ма самоуправната 
спогодба на банките 
— месечно 

Податоци за кредитите за селек-
тивна намена спрема самоуправ-
ната спогодба на банките за оп-
ределен период 

Банки 
До 12, односно 16 во 
месецот (банките со 
поголем број делов-
ни единици) за сос-
тојбата на' послед-
ниот ден од прет-
ходниот месец 

14 Тримесечен извеш-
тај за каматните 
стапки 

Каматна стапка на кредитите и 
депозитите, кои банките ги дого-
вараат со корисниците на креди-
тите и депонентите на средствата 

Банки 
31.01 за IV трим. од 
претходната година 
30.04 за I тримесечје 
тековната година 
31.07 за И трим. те-
ковната година 
31.10 за III трим. 
тековната година 

15 Десетдневен изве-
штај за циркулаци-
ја на готовите пари 

Податоци за готови пари во цир-
кулација 

Филијали на Служ-
бата за општествено 
книговодство, во рок 
од 3 дена од денот 
на истекот на дека-
дата на Народната 
банка во рок од 4 де-
на од денот на исте-
кот на декадата 

16 Месечен извештај 
за пресметката на 
задолжителна резер-
ва на деловните 
банки кај Народна-
та банка на Југосла-
вија 

Депозити на банките на кои се 
пресметува задолжителна резер-
ва, распоредени спрема диферен-
цираните стапки на задолжител-
ната резерва. Износ на пресмета-
ната и издвоената задолжителна 
резерва. Разлика по пресметката 
во однос на издвоената задолжи-

Бантѓите Образец ОР 
(пресметка на за-
должителна .резер-
ва) — до 10 во ме-
сецот за претход-
ниот месец 
Народни банки на 
републиките и на-
родни банки на ав-

на претход-
ниот месец 

Народна банка 

Изработка на мето-
дологија, печатење 
на обрасци и обра-
ботка па податоци 
за СФРЈ 

Собирање, контрола 
и обработка на пода-
тоци 

27. мес. 
за состојба-
та на пос-
ледниот ден 
од претход-
ниот месец 

Народна банка на Југославија 

Изработка на мето- — 
дологија, печатење 
на обрасци, собира-
ње, контрола и об-
работка на подато-
ци за СР, САП и 
СФРЈ 

Народна банка на Југославија 

Изработка на мето- — 
дологија, печатење 

на обрасци, контро-
ла и обработка на 
податоци за СР; 
САП и СФРЈ 

- х 10.02 
10.05 
10.08 
10.11 

05. мес. 
15. мес. 
25. мес. 
за послед-
ната декада 

Народна банка 

Изработка на мето-
дологија, печатење 

на обрасци и обра-
ботка на податоци 
за СФРЈ 

Собирање контрола -
и обработка на по-
датоци 
СОК 
Собирање и контро-
ла на податоците 

х х 20. мес. 



телна резерва тономните покраини 
Збирен извештај за 
пресметката за за-
должителна резерва 
на банките до 15-ти 
во месецот 

Народна банка 

17 Десетодневен изве- Десето дневен просек на парични-
штај за пресметката те средства на резервниот фонд и 
на минималната ли-
квидност на банки-
те 

на ликвидните пласмани од ТОЈ 
фонд (вклучувајќи го во тие 
пласмани и делот од блага]нишки-
те записи на Народната банка на 
Југославија запишани од средс-
твата од жиро-сметката) во однос 
на состојбата на резервниот фонд 

18 Десетодневен теле-
графски извештај за 
кредитите и средст-
вата на банките 

Определени податоци за кредити-
те и за другите видови пласмани 
на банките: податоци за средства-
та — депозитите па корисниците 
на општествените средства и ште-
дните влогови на граѓаните 

Банките (образец 
„МЛ") 5 дена од 
денот на истекот на 
блокадата, Народ-
ни банки на репуб-
ликите и народните 
банки на автоном-
ните покраини 
Збирен извештај за 
пресметковната ми-
нимална ликвидност 
на банките — 7 де-
на од денот на ис-
текот на декадата 

Банките на народ-
ните банки 5 дена 
по истекот на дека-
дата, а овие на На-
родната банка на 
Југославија наред-
ниот ден од денот 
на приемот на по-
датоците 

Изработка на мето-
дологија, печатење 
на обрасци и обра-
ботка на податоци 
за СФРЈ 

Собирање, контрола 
и обработка на пода-
тоци 

- х 10 дена по 
истекот на 
декадата 

Народна банка 

Изработка на мето-
дологија, печате-
ње на обрасци и об-
работка на подато-
ците за СФРЈ 

Собирање, контрола 
и обрботка на пода-
тоците 

- х х Десет дена 
по истекот 
на декадата 

СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја 
година 

1 Месечен извештај за Продажни цени на околу 1.200 
цените на производи- производители за околу 1.450 ин-
телите на индустри- дустриски производи 
ските производи (Ц-
41) 

Статистички органи 

Избрани орга низ чини 
на здружен труд од 
индустријата и ру-
дарството 
18. мес. 

Изработка на мето-
дологија, собирање 
на податоци, прене-
сување на податоци 
на лента, логичка и 
сметковна контрола, 
обработка иа пода-
тоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоците 

- х х 04. мес. 



2 Месечен извештај за Просечни цени за околу 95 зем- Документација на 
цените на произво- тителски произведи, за индивиду- месечните извеш-
дителите ич земјо- ален и општествен сектор на зем- тап на откупот на 
делените производи јоделството земјоделските про-
(откупни цени) изводи 

Тримесечен извеш-
тај за цените на ин-
дустриските произ-
води во тргови] ата 
на големо (С-21) 

Цени во тргови,]ата на големо ве 
17 градови за околу 170 производи 

Избрани организа-
ции на здружен труд 
од трговијата на го-
лемо 
22.01 
22.04 
22.07 
22 .10 

4 Месечни индекси на Групни индекси по гранките на Документација на 
цените на извозот и стопанството, по економската на- статистиката за на-
увозот мена, степенот на обработката на дворишна трговија 

производите и секторите и о д е -
ците. номенклатурата на статис-
тиката на надворешната трговија 

Месечен извештај за 
продажните цени на 
мало: на индустрис-
ки прехранбени п-
роизводи (Ц-12) и на 
индустриски ^ п р е -
хранбени производи 
Ц-13) 

Продажни цени во трговијата на 
мало за околу 70 индустриски 
прехранбени и околу 160 инду-
стриски ^прехранбени произво-
ди во 50 до 60 градови 

Избрани продавни-
ци во трговијата на 
мало 
— 13 мес. 
— 10. мес. 

6 Петнаесетд невен из-
вештај за цените на 
мало на земј одел-
ските производи 
(Ц-11а) 

Најниски, највисоки и најчести 
цени во трговијата на мало или 
на пазар за околу 50 земјоделски 
производи во 50 до 60 градови 

Избрани продавни-
ци на трговијата на 
мало и индивидуал-
ни продавачи на 
пазар 
07. и 21. мес. 

Републиките и автономните П О К Р А И Н И ВО К О И Џ О С Т О И интерес з а следењето на овие цени. 
*) За градовите и општините во кои се снимаат цените. 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на просечни цени и 
индекси на цените 
за СФРЈ 

Обработка на про-
сечните цени и ин-
декси на цените 
спрема потребите на 
републиките и авто-
номните покраини 

и х1) х 05. мес. 
за минати-
от месец 

Статистички органи 

Изработка на мето- Печата ње на обрасци х х 10.02 
д о л о т ја, обработеа и упатства; собира- 10.05 
на податоци за ње. контрола и обра- 10.08 
СФРЈ ботка на податоци 10.11 

Статистички органи 

Изработка на мето- — - х1) х 25. мес. 
дологија изработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија собирале 
на податоци, прене-
сување на податоци 
на лента, логичка 
сметковна контрола, 
обработка на пода-
тоци за СР, САН и 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, и контрола на 
податоци 

и2) х х 04. мес. 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, присобира-
ње, контрола и об-
работка на подато-
ци за СФРЈ 

Печатење на обрас- и*) х 
ци и упатства; соби-
рање контрола и 
обработка на пода-
роците 

12. мес. 
26. мес. 



7 Месечен извешта ј за На јчести цени на мало во тргови-
цените на мало на јата и на пазарот за околу 50 зем-
земј оде леќите про- ј оде леки производи во 50 до 60 
изводи (Ц-1Х) градови 

Избрани продавни-
ци на трговијата на 
мало и индивидуал-
ни продавачи на 
пазар 
21. мес. 

8 Месечен извештај за Пени на мало за занаетчиски, соо- Избрани организа-
ц и и т е на мало 
услугите (Ц-14) 

за браќа ј ни и други услуги за околу 
50 видови услуги во 50 до 60 гра-
дови 

ции на здружен 
труд кои вршат ус-
луги и дуќани во 
сопственост на гра-
ѓаните кои вршат 
услуги 
16. мес. 

9 Месечен извештај за Цени во угостителството за вон-
цените на угости- пансионски услуги за 68 произво-
телските услуги (Ц- ди и услуги (јадење, пи јачки и 
-31) ноќевање) во 60 градови и во 186 

угостителски објекти 

Избрани угостител-
ски објекти 
22 мес. 

10 Тримесечен извеш- Цените на пансионите во 77 хо- Избрани угостител-
т а ј за цените на -тели во околу 56 туристички места 
пансионите во хоте-
лите 

ски објекти 
10.01 
10.04 
10.07 
10.10 

За градовите и општините во кои се снимаат цените. 

Статистички органи 

Р1зработка на мето-
дологија, собирање 

на податоци, прене-
сување на податоци 
на лента, логичка и 
сметковна контрола, 
обработка на пода-
тоци за СР, САП vk 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање и контрола на 
податоци 

и1) х х 04. мес. 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, собирање 

на податоци, прене-
сување на податоци 
на лента, логичка и. 
сметковна контрола, 
обработка на пода-
тоци за СР, САП и 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
р а њ е и контрола на 
податоци 

и1) х * 04. мес. 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, собирање 
на податоци, прене-
сување на податоци 
на лента, логичка и 
сметковна контрола, 
обработка на пода-
тоци за СР, САП и 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, контрола и об-
работка на податоци 

и1) х х 04. мес. 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, собирање 
на податоци, прене-
сување на податоци 
на лента, логичка и 
сметковна контрола, 
обработка на пода-
тоци за СР, САП и 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, контрола и об-
работка на податоци 

и*)х 20.02 
20.05 
20.08 
20.11 



11 Тримесечен извеш-
тај за цените на ре-
продукциониот ма-
теријал, средства за 
работата и услугите 
ВО земјоделството 

Колзшините и услугите за околу 
133 производи и услуги 

Статистички органи 

Избрани организа-
ции на здружен 
труд од земјодел-
ството и земјодел-
ските задруги 
22.01 
22.04 
22.07 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење обрасци и -
упатства, собирање, 
контрола и обработ-
ка на податоци 

х 01.03 
01.06 
01.09 
01.12 

Статистички органи 
12 Тримесечен извеш- Цените на градежните објекти по 

тај за цените на гра- видови обтекти и цените на од-
делените објекти (Ц- долни видови работи по позици-
ј о ) ите па работите и др. 

13 Полугодишно цстра- На бавни цени на течните и цврс-
жување за движе- тите горива, електрична енергија, 
њето на набавните суровини и материјали за репро-
цени во индустрија- дукција во индустријата 
та 

14 Полугодишен изве- Цени на опремата по видовите на 
штај за цените на о- опрема 
премата (Ц-51) — 
обработка годишна 

Стопански комори 
од својата докумен-
тација и организа-
циите на здружен 
труд кои изведуваат 
работи на градеж-
ните објекти 

Документација на 
статистички органи 

Организации на 
здружен труд кои 
произведуваат, про-
даваат или извезу-
ваат опрема 
31.01 
31.07 

Изработка на мето -
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства, соби-
рање на податоци, 
пренесување на по-
датоци на картички 
— ленти, логичка и 
сметковна контрола 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање на податоци; 
пренесување на по-
датоци на картички 
— ленти: логичка и 
сметковна контрола 

- х 30.09 

х 31.07 
31.01 

х 30.10 

Статистички органи 
15 Полугодишен изве- Договорена, (претсметковна) и ко-

штац за цените на нечна цена по 1 т - станбена не-
завршените станови вршина, структура на цените, вре-
во општествена со- ме рта почетокот и завршување на 
пственост (Граѓ. 41) изградбата, опременост на згради-

те со инсталации и др. 

Самоуправни инте-
ресни заедници и 
организации на 
здружен труд, кои 
се носители на стан-
бената изградба 
30.06 
20.12 

Изработка на мето-
дологија, обра"- от v а 
на податоци за СР, 
САП и СФРЈ 

Печатење на обрас- и1) х х 10.09 
ци и упатства; соби- 10.03 
рање и контрола на 
податоци 

*) За градовите и општините во кои се снимаат цените. 



Набавни и продажни цени, мар-
жа и папок на промет во тргови-
јата на мало за околу 50 земјо-
делеко-прехранбени производи, 
70 индустриско-прехранбени про-
изводи и 160 индустриско-пре-
храибени производи 

16 Полугодишен изве-
штај за набавките и 
продажните цени, за 
маржа и данокот на 
промет во трговија-
та на мало: 
— земјоделски про-

изводи (Ц-11) 
«— индустриски пре-

хранбени произ-
води (Ц-12) 

— индустриски не-
прехран. произво-
ди (Ц-13) 

17 Полугодишен изве-
штај за цените на 
превозот на стоки 
во сообраќајот (С/Ц-
-11) 
— собирање месечно 

18 Полугодишно истра-
жување за цените 
на производните су-
ровини на светскиот 
пазар 
— редовно од 1978 

год. 

19 Полугодишно истра- Домашни цени на производители-
жување на парите- те увозни и извозни цени и дру-

ги цени на светскиот пазар за о-
колу 200 индустриски производи 

Цени на превозните услуги на о-
пределени релации спрема утвр-
дената номенклатура 

Индекси за движењето на цените 
на домашниот и светскиот пазар 
за околу 30 основни суровини 

цените на ПТТ ус-
луги (ПТТ-Ц-1) 

Избрани 
ции 
труд 
во 
мало 
30.04 
30.10 

организа-
на здружен 

и продавници 
тргови ј ата на 

тот на домашните 
цени и на цените на 
светскиот пазар (ПЦ-
-1) 

20 Годишен извештај за Цени на ПТТ услуги спрема но-
менклатурата и определени рела-
ции БО внатрешниот и меѓународ-
ниот сообраќај 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање контрола и об-
работка на податоци 

и1) X X 05.06 
01.03 

Организации на 
здружен труд кои 
вршат превоз на 
стоки 
15 мес 

Документација на 
статистички органи 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење на обрас-

ци и упатства; соби-
рање, контрола и об-
работка на податоци 

мето-
дологија, обработка 

на податоци за 
СФРЈ 

Xs) х 15.02 
05.12 

Документација на 
статистички органи 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

15.05 
15.11 

- - х 15.05 
15.11 

Заедници и органи-
зации на здружен 
труд на поштите, 
телеграфите и те-
лефоните 
15.03 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење на обрас- - х2) х 20.03 
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

ци и упатства; соби-
рање, контрола и об-
работка на податоци 

*) За градовите и општините во кои се снимаат цените. 
•) Од 1979 година за СР и СЛД во кои постои интерес з а следењето н а ови« 



21 Годишен извештај Цени на комуналните услуги и 
за цените на ROW- закупнина на деловните просто-
налните УСЛУГИ за опи за работните организации и 
организациите на з- за дуќаните во сопственост на гра-
дружен труд (Ц-17) ѓаните 

Статистички органи 

Избрани комунални 
организации, тргов-
ски и други дуќани 
и организации и ду-
ќани во сопственост 
на граѓаните 
01.04 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас- и1) х 
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х 31.05 

22 Годишен извештај 
за цените на здрав-
ствените услги (Ц-
-15 и Ц-15а) 

Цени на здравствени услуги во 
болници и клиники: број на бол-
ни и болеснички денови, цена на 
болеснички ден — пансионски 
ден. медицинска нега, лекови и 
друго. Цени на здравствени ус-
луги во медицински центри и до-
мови на здравјето: број на пре-
гледани лица, средства добиени 
за прегледи и цени на прегледи. 
Издатоци за превентивни видови 
здравствена заштита. 

Избрани организа-
ции на здружен 
труд од здравството 
20.04 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Статистички органи 

Печатење на обрас- и1) х х 
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

10.06 

Истражувања што се 
спроведуваат во по-
веќегодишни интер-
вали 

Статистички органи 
23 Извешта ј за прода- Продажни цени во индустријата 

жните цени во ин- за околу 2.000 производи, наоав-
дустријата, во на - ните и продажните цени, данокот 
бавните и продаж- на промет и м а р ж а во трговијата, 
ните цени, во дано- вклучува јќи ги транспортните 
кот на промет и трошоци 
маржата во тргови-
јата, вклучува јќи 
ги и транспортните 
трошоци (Ц-60) — 
двегодишно (пробно 
во 1978 и 1979). 

Избрани организа-
ции на здружен 
труд од индустри-
јата. рударството и 
трговијата 

Изработка на мето-
дологија, оор ботка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

- X X 20.05 

•) За градовите во кои се следат цените. 



СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја 
година 

1 Месечен извештај на 
индустријата (Инд-1) 

Производство, реализација и за-
лихи на производите; потро-
шок и залихи на суровините, е -
лектроенергија и горива; број на 
работници; проблематика на ор-
ганизацијата 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд од ин-
дустријата и рудар-
ството и единици во 
состав на неиндус-
триски организации 
што се занимаваат 
со индустриско про-
извод. 
06. мес. 

Изработка на мето-
дологија; автомат-
ска обработка на по-
датоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање на податоци 
пренесување на по-
датоци на картички 
— ленти; логичка и 
сметковна контрола 
и обработка на по-
датоци 

х 13. мес. 

2 Тримесечен извеш- Производство, залихи, продажба, 
та ј за производство- увоз и извоз на нафта и нафтени 

деривати по видовите. Производ-
ство, увоз и извоз по видовите на 
гас, потрошувачка по главните по-
трошувачи и домаќинства и по 
видовите на гас 

то и продажоата на 
нафта и гас (Инд-60) 

Производители на 
нафта, рафинерии, 
продажна мрежа на 
деривати од нафта, 
гасарници и желе-
зарници 
10.04 
10.07 
10.10 
10.01 

Статистички органи 
Сите фази на истра-
жување 

- х 31.05 
31.08 
30.11 
28.02 

»чки органи 

3 Материјални билан- Производство, потрошувачка, у-
си на индустриските БОЗ, извоз и залихи на избраните 
производи — триме- производи за билансирање 
сечно 

Документација на 
статистичките и ов-
ластените органи и 
дополнителни по-
датоци од избрани-
те организации на 
здружен труд 

Изработка на мето-
дологија vi изработ-
ка на биланси за 
СФРЈ 

15.06 
15.09 
15.12 
15.03 

Статистички органи 

4 Годишен извештај на Секоја година: производство, реа-
индустриЈата (Икд- а лиманија и залихи на произво-
-21) дите во единиците на мерките и 

вредноста за реализација по де-
таљна номенклатура на произво-
дите: работници и часови на рабо-
та, податоци за смените: агрегати 
во електраните, погонски машини 

Организации на 
здружен труд од 
индустријата и ру-
дарството и едини-
ците во состав на 
^индустриските ор-
ганизации што се 
занимаваат со ин-

и з ра ботка нз мето-
дологија. обработка 
на податоци за СР, 
САП и СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства: соби-
рање на податоци 
пренесување па по-
датоци на картички 
— лек^п- логичка и 
сметковна контрола 

х х 30.09 



енергијата, по технолошка наме-
на, искористување на капацитети 
преку производите (остварено и 
можно производство); промени во 
програмата на производството; у-
ЕОЗ и извоз; нови индустриски об-
јекти и нивно производство 

Периодично: ф л у к т у а ц и ј а на вра -
ботените работници спрема степе-
нот на стручното образование, ин-
ов аџиска дејност, обележја на 
техничкиот прогрес и други акту-
елни информации 

ство 
22.02 

5 Енергетски 
— годишно 

биланс Производство, потрошувачка, у -
воз. извоз и залихи на електро-
д е рги, ата, јагленот, нафтата, на-
фтените деривати и гасот 

Документација на 
статистичките и ов-
ластените органи и 
дополнителни по-
датоци од избрани-
те организации на 
з д р у ж е н труд 

6 Годишен биланс на Производство, сопствена потро-
производството и шувачка испорака на организаци-
потрошувачката на ите за пренос и дистрибуција на 
електроенергијата електроенергијата, увоз, извоз, 
(Инд-4) продажба на поважни потрошу-

вачи и др. 

Организации на 
здружен труд од 
електростопанство-
то, електрометалур-
гијата и електрохе-
мијата 
05.03 

7 Извешта ј за продук- Работници и извршени часови на 
тивноста во одделни работа по производите и ф а з и т е 
гранки на индус- на производството: произведените 
триј ата спрема след- количини на производи, вредноста 
ниот распоред на на опремата и др. 
гранките по години-
те: 

Организации на 
з д р у ж е н труд од 
индустријата и ру-
дарството што се 
занимаваат со ин-
дустриското произ-
вод тво 

1) во 1978 
производство 
на т г лен ру-
да на метати 
и неметални 
минерали 16.02 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија и на би-
лансите за С Ф Р Ј 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија; обработка 
на податоци и з -
оаботка V I б и л а н с и -
те за С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства: соби-
рање: контрола и об-
работка на подато-
ците; изработка на 
билансите 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства: соби-
рање. контрола и 
обпч ботка на пода-
тоци 



— производство 
на камен, на 
чакал и песок 25.09 

— производство 
на градежен 
материјал 25.09 

— црна металур-
гија 25.04 

— производство 
на обоени ме-
тали 15.05 

— преработка на 
обоени метали 15.06 

— преработка на 
неметални ми-
нерали; 25.09 

2) во 1979 
— производство 

на кожа и крз-
но 

— производство 
на кожни обу-
вки и галанте-
рија 

— преработка на 
каучук 

— производство 
на прехранбе-
ни производи 

— производство 
на пијачки 

— производство 
на добиточна 
храна 

— производство 
и преработка 
на тутун; 

3) во 1980 
— производство 

на режана гра-
ѓа и плочи 

— производство 
на финални 
производи од 
дрво 



производство 
на базни хе-
миски произ-
води 
преработка на 
хемиски про-
изводи 

на прераоотка 
јаглен 

производство 
на нафта и на 
земен гас 

производство 
на деривати од 
нафта; 

4) во 1981 
— металопрера-

ботувачка деј-
ност 

— машиноградба 
— производство 

на сообраќајни 
средства 

— производство 
на електрични 
машини и апа-
рати; 

5) во 1982 
— производство и 

преработка на 
хартија 

— производство 
на текстилни 
предива и тка-
енини 

— производство 
на готови тек-
стилни произ-
води 

— електростопан-
ство 



— производство 
на разновидни 
производи; 

Истражувања што се 
спроведуваат во по-
веќегодишни интер-
вали 

Извештај за капа- Капацитети, користење и вред-
цитетите и користе- пост на опремата за автоматска 
ње на опремата за обработка на податоците, расот-
автоматска обработ- пици во автоматска обработка на 
ка на податоци (АОП податоците, видови на користени 
-1) двегодишно од апликации и др. 
1979 година 

Статистички органи 

9 Извештај за корис- Број на машини, капицитет и 
тење на капац! ггети- вредност на ма а ѓини спрема но-
те во индустријата мег клатуоатл. распоред на маши-
(Ичд-К) — петгоди-
шно од 19г/9 година 

Статистички органи 

нзте по смените и остварените ча-
сови на работа на машините на 
карактеристичен ден за конкретна 
организации; можен и остварен 
фонд на часови на машините во 
поематраната година и др. 

10 Утврдување па по- Структурата на вредноста на ин-
ндерациони коефп- длзтрпс':пте производи заради ут-
пиенти за индустри- виду: ање на општествениот про-
екта индекси — пет- извод но определена единица на 
годишно од 1978 го- производ 
дина 

Документација на 
статистичките и ов-
ластените органи и 
дополнителни по-
датоци од избрани-
те организации на 
здружен труд 

Статистички органи 
Изработка на мето- Изработка на понде-
ДОЛОГИЈЗ и п о н д е р а -
циони коефициенти 
за СФРЈ 

рациони коефициен-
ти за СР. САП, печа-
тење на обрасци и 
собирање на подато-
ци за некои произ-
води 

СТАТИСТИКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РИБАРСТВОТО 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја 
година 

Извештај за засеа- Засеани површини под посеви, 
ните површини во Проширување на земјишниот 
есенската сеидба, — фонд и:- организациите на здру-

жен труд, Потрошувачка и залихи 

Статистички ортак. 
Организации на 
здружен труд од 
земјоделството, зе-
мјоделските задруги 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање контрола и об-
работка на подато-



состојоа на ЈО деке- иа минералните гуориња КАЈ орга- и статистички про-
мери 3) (ПО-21а и пизациите на здружен труд и ценители 
ПО-215) задругите. Засеани површини во 15.12 

производствена соработка со зем-
јоделците. Снабдуваше на зем-
јоделци со репроматеријал. Обем 
на извршените работи на сто-
панствата на земјоделците. На-
мери за сеење на пченка на 
организациите на здружен труд 
и на земјоделските задруги 

2 Очекувани приноси Засеани површини, очекуван при-
ца пченицата — сос- нос по хектар и прогноза на вкуп-
тојба на 10.05 1) (ПО ното производство на пченицата 
-22-1а и ПО-22-Io) 

Организации на 
здружен труд од 
земјоделството, зе-
мјоделските задруги 
и статистички про-
ценители 
10.05 

3 Извештај за повр- Засеани површини под посеви. К а -
шините и насадите тегории на користење на земјиш-
на крајот на пролет- тето. Овошни стебла и пенушки од 
ната сеидба — сос- винова лоза. Очекувани приноси 
тојба на 31 мај (ПО- ка пченицата. Закуп на земјата и 
~22а и ПО-226) потрошувачка и залихи на мине-

ралните ѓубриња ка ј организаци-
ите на здружен труд и земјодел-
ските задруги 

Организации на 
здружен труд од 
земјоделството, зе-
мјоделските задруги 
статистички про-
ценители и органи 
на собранието на 
општините 
31.05 

4 Извештај за произ-
водствената соработ-
ка на организациите 
на здружен труд и 
земјоделските зад-
руги со земјоделци-
те — состојба на 31 
мај (ПО-22ц) 

Засеани површини во производ-
ствената соработка со земјодел-
ците. Обем на извршените работи 
на стопанствата на земјоделците и 
снабдување на земјоделците со 
репроматеријал 

Организации на 
здружен труд од 
земјоделството, зе-
мјоделските задруги 
и статистички про-
ценители 
31.05 

Зависно од временските прилики. 

ци; трошоци на ста-
тистичките процени-
тели 

Статистички органи 

Изработка на мето- Печатење на обрас- i 
дологи]а. оГ'1 ia6v)i \ пи и упатства; собир-
на податоци за ра ње. контрола и об-
СФРЈ оа ботка на подато-

ци: трошоци на ста-
тистичките процени-
тели 

Статистички органи 

Изработка на мето- Печатење на обрас-
ло логи ја, оораоотка 
на податоци за 
СФРЈ 

ци и упатства; соои-
рање, контрола и об-
работка на подато-
ци: трошоци на ста-
тистичките процени-
тели 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства: соби-
рање. контрола и об-
работка на подато-
ци; 



Извештај за очеку- Очекувани приноси на пченица и 
вапите приноси на други стрпи жита и рано овошје 
раните посеви и 
овошје — состој-
ба на 20 Јуни (ПО-
-31а и ПО-316) 

Организации на 
здружен труд од 
земјоделството, зе-
мјоделските задруги 
и статистички про-
ценители 
20.06 

6 Извештај за очеку- Засеани површини, очекуван при- Организации на 
вапите приноси на нос по хектар и прогноза на 
пченката — состој- вкупното производство на пчен-
ба на 1 август (ПО- ката 
-32-1а и ПО-32-16) 

здружен труд од 
земјоделството, зе-
мјоделските задруги 
и статистички про-
ценители 
01.08 

7 Извештај за оства- Остварени приноси на пченицата, 
реките приноси на други стрпи жита и рано овошје, 
раните посеви и ра- О с к у в а л и приноси на поважни-
ното овошје — сос- те доцни посеви, овошје и грозје. 
тоЈба на 15 август Остварени приноси на раните по-
(ПО-32а и ПО-326) севи во производствена соработ-

ка со земјоделците. Производство 
на семенската пченица и намера 
за сеидба на пченица на орга-
низациите на здружен труд и на 
земјоделските задруги 

Организации на 
здружен труд од 
земјоделството, зе-
мјоделските задруги 
и статистички про-
ценители 
15.08 

8 Извештај за очеку-
ваните приноси на 
доцните посеви, на 
овошјето и лоз јата 
— состојба на 5 сеп-
темвои (ПО-33-Ia и 
ПО-33-16) 

Очекувани приноси на поважни-
те доцни посеви, на овошјето и 
гројзето 

Организации на 
здружен трз7д од 
земјоделството, зе-
мјоделските задруги 
и статистички про-
ценители 
05.09 

9 Извештај за оства-
рените приноси на 
доцните посеви, на о-

Остварени приноси на доцните по-
севи. на доцното овошје и грозје. 
Преработка на овошјето и грозје-

Организации нп 
здружен труд од 
земјоделството, зе-

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податфци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање контрола и об-
работка на подато-
ци; трошоци на ста-
тистичките процени-
тели 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање контрола и об-
работка на подато-
ци; трошоци на ста-
тистичките процени-
тели 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање контрола и об-
работка на подато-
ци; трошоци на ста-
тистичките процени-
тели 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање контрола и об-
работка на подато-
ци; трошоци на ста-
тистичките процени-
тели 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење на обрас-
дологија, обработка ци и упатства: соби-
ца податоци за рање контрола и об-
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состо/Г ; иа 10 :iсхM- )pr:г ка; оргашиацпите на здру-
ври (ПО-ЗЗа PI ПО- ж е н труд и ка ј земјоделските за-
-336) други. Остварени приноси на доц-

ните посеви во производствена 
соработка со земјоделците 

10 Извештач за остра- Остварени приноси на јужно ове-
рените приноси на lk ;е. Преработка на маслинки и 
јужното опеале — смокви 
е о е т о; Г- ;=> 15 ] м; v -
аги (тЛО-3-1а и ПО-34 
- 6 ) 

мј оделските задруги 
и статистички про-
ценители 
10.11 

Организации на 
здружен труд од 
земјоделството, зе-
мјоделските задруги 
и статистички про-
ценители 
15.01 

раоотка на подато-
ци; трошоци на ста-
тистичките процени-
тели 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење на обрас-
дологија, оораоотка 

на податоци за 
С Ф Р Ј 

ци и упатства; соби-
рање контрола и об-
работка на подато-
ци; трошоци на ста-
тистичките процени-
тели 

Статистички органи 
11 Тримесечен извеш- F рот от и прометот на свињите по 

та ј на земјоделски- ка гс тори и ТЈ намената на одгледу-
те организации за вање. БРОЈОТ на добитокот ставен 
производството на во гоење и испорака на гоени гр-
свињи и организи- ла. Прогноза на испораката за ка -
рано гоење на доби- редното тримесечје 
ток (ПО-54) 

12 Тримесечен извеш- Бројот на закланите грла по ви-
та; за колењето на дови и категории, тежина на ж и -
добиток во кланици виот и заклан добиток и рандман 
(IIO-52) 

Организации на 
здружен труд од 
земјоделството и зе-
мјоделските задруги 
07.01 
05.04 
05.07 
05.10 

К л а н и ц и 
15.01 
15.04 
15.07 
15.10 

Изработка на мето-
де тоги ја, обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци; 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатења на обрас-
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

13 Анкета за бројот на Рротчата состојба и прометот на 
добитокот - "(»гтор го пр дп сг.1'т-мт и овци. Бројот на 
ба на 15 Јануари коишто живината и котпнитште 
(ПО-51-2) гег пи. fiро.г ; 'род*'тото на млеко, 

молка, ј а јца и м^д. 

Избрани стопанства 
на земјоделци 
25.01 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење на обрас-
дотогттја. mip абоска 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

ци и .упатства; соби-
рање контрола и 
обпчботка на пода-
тоци 

14 Годишен и з ^ ш т а ј Рро-iot на добитокот по категории. 
за сточарството Hq. 
зе м iоде тек ата ор -
ганизација на здрл-
ж е н труд и на ТР:1-
јодел^ттр^п задруга 
(ПО-51-2а) 

Оно.от на ширината и кошниците 
ГГЗГ-Ц1 Билансот на добитокот, до-
б и т и , Ј О Т О ППОИЗО,- -СТВО И п о т р о -
i полот на добиточна храна 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд од 
земтоделството и зе-
мјоделските задруги 
15.01 

Изработка на мето-
дологија, обгаботка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства: соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 



15 Годишен извештај 
за закланиот доби-
ток во месарските 
продавници во сопс-
твеност на граѓани 

Бројот на закланиот добиток по 
видови 

Месарски продавни-
ци во сопственост 
на граѓани и органи 
на собранието на 
општината 
20.01 

16 Годишен извештај 
на ветеринарската 
служба (ВЕТ-1) 

Ветеринарски персонал, ветери-
нарски објекти и бројот на осеме-
нетите крави заразни болести на 
добитокот и живината. Исправ-
ност на прехранбените намирници 
од животинско потекло за домаш-
ни потреби и извоз 

Управи за ветери-
нарство на репуб-
ликите и автоном-
ните покраини 
20.01 

17 Годишен извештај 
на земјоделската о-
рганизација на здру-
жениот труд и на 
земјоделската зад-
руга (ПО-71) 

Вработени работници. Здружува-
ње на трудот и средствата на зем-
јоделците, биланси на пченицата 
и пченката, механизација, капа-
цитети на објектите, репродукции -
она потрошувачка 

Организации на 
здружен труд од 
зем^делството и зе-
мјоделските задруги 
07.02 

18 Биланси на земјо- Биланси на поважни земјоделско- Документација на 
делско-прехранбе-
ни производи — го-
дишно 

-прехранбени производи за земја-
та како целина. Потрошувачка за 
човечка исхрана вкупно и по жи-
тел. Калориска и биохемиска 
вредност на исхраната 

статистичките 
гани 
15.10 

ор-

19 Индекси на физич- Индекси на земјоделското произ- Документација 
киот обем на земјо- водство по групи и подгрупи за статистичките 
делското производ- земјоделското производство вкуп- гани 
ство — годишно но и по сектори 20.05 

на 
ор-

20 Извештај за оства- Остварено производство, вкупен 
рениот доход и тро- приход, трошоци на материјалот 
шоците на произ- и услугите, амортизација, доход и 

Организации на 
здружен труд од 
земјоделството и зе-

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 

Изработка на мето- Собирање на пода-
дологија, обработка отци 
на податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 

Изработка на мето- Печатење на обрас-
ло логиjа, обработка ци и упатства; соби-
ца податоци за рање, контрола и 
СФРЈ обработка на пода-

тоци 

Статистички органи 

Изработка на мето- — 
дол оги ја, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 

Изработка на мето- Изработка на индек-
дологија, обработка си за СР и САП 
на податоци и изра-
ботка на билансот 
за СФРЈ 

Статистички органи 

Изработка на мето- Печатење на обрас-
д ол оги;) а, обработка ци и упатства; соби-

ца податоци за рање на податоци, 



водството на ЗСМЈО- потрошок на труд за : пченица, 
делените производи пченка, оризова арпа, сончоглед, 
(ПО-72а, ПО-726 и маслена репа, соја, шеќерна репа, 
ПО-72ц) — годишно суров памук, суров тутун, волна, 

свежо млеко, добиток за колење 
(говеда, овци, свињи и живина) 

21 Месечен извештај за Лов на сина риба, други риби, ра -
ловот на риби на кови, мекотелци и школки 
море (ПО-61) 

мтоделските задруги 
15.03 

С Ф Р Ј пренесување на по-
датоците на картич-
ки — ленти; логичка 
и сметковна контро-
ла 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд на 
рибарството, рибар-
ски задруги и ор-
гани на собранието 
на општината 
25. мес. 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

22 Годишен извештај за 
морското рибарство 
(ПО-61а и ПО-616) 

Грзоотени раооткици во здруже-
ниот труд. рибари, пловни сред-
ства и опрема. З а бродови над 10 
ВРТ: земјата, татковинското при-
станиште, капацитетот на бродот, 
годината на градбата, материјалот, 
силата на моторот, просечната бр-
зина нашловењето, видот на гори-
вото за погон, видот на рибарска-
та опрема, капацитетот за сместу-
вање на риби. За бродови до 10 
ВРТ: видот на бродот, каракте -
ристиките на бродскиот труп (дол-
жината ВРТ), погонот, видот на 
рибарската опрема и другите уре-
ди на бродот 

Организации на 
здружен труд на 
рибарството, рибар-
ски задруги и ор-
гани на собранието 
на општината 
26.02 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење на обрас- v 
дологија, обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 
23 Годишен извештај за Вработени работници во здруже-

слатководното ри- ниот труд. Шарански и пастрмски 
барство (ПО-62) рибници. Производство на конзум-

ни риби и помлади. Лов на риби и 
преработка на риби. Пловни сред-
ства и опрема 

Организации на 
здружен труд на 
рибарството, рибар-
ски задруги и ор-
гани на собранието 
на општината 
26.02 

Изработка на мето-
дологија. обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

24 Годишен извештај за Лов на риби по видови, годишно и 
ловот на риби на тримесечно и рибарска опрема 
Дунав (ПО-62а) 

Организации на 
здружен труд на 
рибарството, рибар-
ски задруги и ор-
гани на собранието 
на општината 
20.01 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење на обрас-
ло логи ја, обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

ци и упатства; соои-
рање. контрола и 
обрапотка на пода-
тоци 



СТАТИСТИКА НА ШУМАРСТВОТО Ni 

Истражувања Што 
се спроведуваат се-
која година 

1 Месечен извештај за Производство, продажба и залихи 
Производството и ПРО- на шумски сортименти и бруто 
дажбата на шумски просечна дрвна маса во опште-
сортименти ствени шуми 
(ШУМ-22) 

Статистички органи 

Организации на 
здружен труд од 
шумарството и дру-
ги организации што 
се занимаваат со 
производство на 
шумски сортименти 
06. мес. 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 25. мес. 

Статистички органи 

2 Извештај за подига- Вештачко пошумување. Употребе-
ше и одгледување но семе и садници. Нега и мелио-
на шуми1) рација на шумите. Подигнување и 
— обнова и нега на нега на плантажи на тополи и 

шуми (ШУМ-41) врби 
— плантажи на то-
поли и врби 
(ШУМ-23) 

Организации на 
здружен труд од 
шумарството, други 
органи? а иг*, и ор-
гани на -Чзанието 
на орг, л к ната 
15 0? 
15.07 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 25.04 
х х 23.09 

3 Годишен извештај за Промена во површината на пова-
промените во повр- жни типови шуми, според глав-
шината на шумите вите причини на промените: кр-
(ШУМ-13) чење, пожар, пошумување и друго 

Статистички органи 

Организации на 
здружен труд од 
шумарството, други 
организации и ор-
гани на собранието 
на општината 
15.01 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
(бработка на пода-
тоци 

- х х 10.05 

Статистички органи 

4 Годишен извештај за Сечење на дрва според основните 
искористувањето на типови на шуми. видови дрвја и 
општествените шу- извршители на сечењето. Искори-
ми (ШУМ-21) и на стување на споредни производи 
шумите во сопстве-
ност на граѓани 
аТТУМ-23) 

Организации на 
здружен труд од 
шумарството, други 
организации и ор-
гани на собранието 
на општината 
15.01 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

- X X 20.05 

*) Во 1978 година полугодишно од 1979 — годишно. 



5 Годишен извртите за Оштетена дрвна маса во опште-
штетит? во општест-
вените LiTviuH СШУМ-
-5!) и па шумите во 
сопственост на гра-
ѓани Ц11УМ-52) 

етне} 1 ите шуми и износот на ште-
тата настаната од човек, инсекти, 
растителни болести и пожари. 
Штети од пожари во шумите во 
сопственост на граѓани 

Статистички органи 
Организации на 
здружен труд од 
шумарството, други 
организации и ор-
гани на собранието 
на општината 
01.02 

Изработка на мето-
дологија. обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- -
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 25.04 

Статистички органи 
6 Годишен извештај за Бројна состојба и отстрел на ди-

л ов ното стопанство веч. Ловечки згради и објекти. 
(ЛОВ-11) Површина на ловиштата и лов-

ците 

Организации на 
здружен труд од 
шумарството, ловеч-
ки организации и 
здруженија и орга-
ни на собранието на 
општините 
15.05 « * < 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 10.09 

Статистички органи 
7 Годишен извештај за Површина на еродирано земјиште 

заштита на земјиш- и порои. Техничко-биолошки ра-
тето од ерозија — боти 
(ЕР-11) 

Организации на 
здружен труд од 
шумарството и дру-
ги организации на 
здружен труд што 
се занимаваат со 
заштита на земји-
штето од ерозија 
01.03 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

- х х 31.05 

Истражувања што се 
спроведуваат во по-
веќегодишни интер-
вали 

8 Извештај за шум- Градежни објекти во шумарството 
ската оранизација за по намена на употребата. Сообра-
средствата (ШУМ-61) ќајни и транспортни објекти, пре-
— двегодишна од возни средства и механизација на 
1978 година организациите на здружен труд 

од шумарството 

Организации на 
здружен труд од 
шумарството и дру-
ги организации 
15.03 

Статистички органи 
Изработка на мего-
долопла, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- -
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 10.05 



Статистички органи 

9 Попис на ШУМСКИОТ Површина, дрвна маса и прираст 
фонд во 1979 годи- на шумите по основните обележја 

на (ШУМ-11) неибраснато земјиште, плантажи 
и посто!ани сообраќајници во оп-
ип есч вените шуми 

СТАТИСТИКА НЛ ВОДОСТОПАНСТВОТО 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја 
година 

1 Годишен извеп1тај за Искористување и употреба на во-
дите спрема изворите за снабду-
вање и начинот на употреба, от-
падни води, пречистување на от-
падните води, уредите, вредноста 
и трошоците за одржување на 
уредите и платените казни пора-
ди непридржување на прописите 
за заштита на водите 

користење на водите 
и заштита на Боди-
те од загадувања 
(ВОД-1) 

Статистички органи 

Организации на 
здружен труд од 
индустријата и ру-
дарството 
02.04 

Изработка на мето-
дологија, обр дбитка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

- х х 30.06 

Статистички органи 

2 Годишен хпветтггај за Зафаќање на водите и видот на 
системите за навод- извориштата, објектите и уредите 
нување (ВОД-4) за наводнување, наводнување на 

површини и остварен принос на 
наводнуваните површини од оп-
штествен сектор 

Организации на 
здружен 1 руд 
водостопанството 
земјоделството 
20.03 

Изработка на мето-
-:<д до логиј а, обработка 
и на податоци за 

СФРЈ 

Печатење на обрас- -
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

X X 30.04 

Статистички органи 

3 Годишен извештај за Вработени работници во здруже-
заштита од штетно- ниот труд, одбрана од поп паг.и. 
то дејство на води- поплавени површини PI објекти, 
те и уредување на одводнување, регулација на реки-
водотеците (ВОД-3) те, машини и транспортни сред-

ства и потрошок на енергија за 
потребите на црпните станици 

Организации на 
здружен труд 
водостопанството 
земјоделството 
20.03 

Изработка на мето-
од дологија, обработка 

и на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

- х х 30.04 



статистички органи 
4 Годишен извештај за Бидови изворишта, испорачани 

јавниот водовод и количества, вода. водоводна мре-
канализациЈа (ВОД- ;-ка и уреди, отпадни води, пре-
-2) членување па отпадните води. ка -

нализациона мрежа и уреди, вред-
ност и трошоци за одржување на 
уредите 

Организации на Изработка на мето-
здружен труд од дологија, обработка 
областа на комунал- на податоци за 
ната дејност С Ф Р Ј 
10.03 

Печатење на обрас- х1) х1) х1) 15.05 
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Г Р А Д Е Ж Н А И СТАНБЕНА СТАТИСТИКА 

Истражувања што се 
спроведуваат сешпа 
година 

1 Месечен извештај на Б у д н о с т на извршените и дого-
п р е н и работи, бројот на работ-
ниците тито ги вршат работите, 
чаприќ ни часови на работниците 
— месечно. 

Вредност на извршените работи по 
ћидови на градбата, податоци за 

шините и незавршените ста-
нови и др. — тримесечно 

градејќи?*; чт вето 
(Град. 21) 

Статистички органи 

Организации на 
здружен труд од 
градежништвото и 
други организации 
и заедници што из-
ведуваат градежни 
работи 
20. мес. 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас- х2) х 
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х 01. мес. 

Статистички органи 
2 Тримесечен извеш- Вредност на договорените работи. 

тај за градежните Вредност на извршените работи 
работи во странство по БИДОВИ градба. Вредност на по-
(Град-33) трошените домашни материјали и 

опрема. Врој на работниците. 
Вредност на договорените и извр-
шените проектантско услуги. Си-
те податоци се собираат по земји-
те во кои се изведуваат работите 

Организации на 
здружен труд од 
градежништвото и 
други организации 
и заедници што из-
ведуваат градежни и 
проектантски работи 
во странство 
15 02 
15.05 
15.08 
15.11 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства: со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

28.02 
28.05 
28.08 
28.11 

3 Полугодишни изве- Бројот и површината на заврше-
ш т а ј за индивидуал- пите станови; бројот на започна-
ната станбена из- тите станови: бројот на незавр-
градба шепите станови на кра јот на по-

лу го дието и др. 

Органи на собрание-
то на општината 
17.07 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење на обрас- х х х 15.09 
дологија, и изработ- пи собирање, рени-
на на сумари за зи ја и обработка 
С Ф Р Ј 

Резултатите се искажуваат за одбрани населби со развиени комунални фондови и служби. 
Податоци што се собираат тримесечно. 



Статистички органи 

Годишен извештај за 
градежен објект во 
општествена сопст-
веност (Град. 11) и во 
сопственост на гра-
ѓани (Град. На) 

Локација и големина на објектот, 
вредност на извршените работи, 
опременост рта зградата со инста-
лации. бројот и површината на 
завршените станови и на стано-
вите во изградба видот па станот 
— за завршени станови, површи-
на ха на деловните простории и др. 

Организации на 
здружен труд од 
градежништвото и 
други организации 
и заедници што из-
ведуваат градежни 
работи 
31.01 
Органи на собрание-
то на општината 
01.12 

Изработка на мето-
дологија; автомат-
ска обработка на по-
датоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање на податоци; 
пренесување на по-
датоци на картички 
— ленти; логичка и 
сметковна контрола 

Статистички органи 

5 Годишен извештај за Вредност и количество на потро-
потрошунање на тра- i немиот градежен и погонски ма-
дежниот материјал тери јал. количество залихи по Би-
оград. 13) дови материјал 

Организации на 
здружен труд од 
градежништвото и 
други организации 
и заедници што из-
ведуваат градежни 
работи 
01.04 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 

6 Годишен извештај за Фонд на згради, станови и делов-
управување со о п т - ни простории, вредност на згра-
тествен станбен фо- дите, приходи од фондот, здру-
нд и со деловен про- жување на средствата, потро-
стор (Град. 15) шепите средства за изградба на 

станови и деловни простории, за 
одржување, субвенции, издржува-
ње на стручни служби и др. 

Самоуправни инте-
ресни заедници на 
домување и самоуп-
равни интересни за-
едници за деловен 
простор 
15.03 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

7 Биланс на станбени- Бројот и големината на стан--ви 
от фонд годишно те, опременост на инсталациите на 

централното греење; водовод и »г-
лектрпчна струја, опременост си 
бања 

Документација на 
статистички и ов-
ластени органи 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија и изработ-
ка на биланс за СР, 
САП и СФРЈ 

Биланс за градов«. 



8 Годишен извештај за 
•урната зграда и ста-
нови (Град. 71) 

Локација на зградата, квалитетот 
на зградата, причината за урива-
њето, бродот и површината на ста-
новите по вид. опременост на ста-
нови со инсталации и помошни 
простории и друго 

Органи на собрание-
то на општината, ор-
ганизации на здру-
жен труд и други 
организации и заед-
ници што распола-
гаат со документа-
ција за уривањето 
31.01 

9 Статистика на пожа-
ри — експлозија (ПЕ 
-I) 

Број на пожари — експлозија 
спрема причините, видот на об-
јектите, височината на материјал-
ната штета, загинати и повредени 
лица 

Органи на внатреш-
ните работи на со-
бранието на општи-
ната — 5 дерт од 
денот на настанува-
њето на пожари-ек-
сплозии 

Истражувања што се 
спроведуваат во по-
веќегодишни интер-
вали 

10 Извештај за распре- Бројот на работниците што под-
делба на станови и несле барање за додела на стан, 
кредити за станови спрема степенот на стручната 
(Р.Ст-1) — двегоди- подготовка и причините за под-
шно од 1979 година несување на барањето. Бројот на 

работниците што добиле стан, 
спрема степенот на стручната под-
готовка, големината на доделени-
от стан, бројот на членовите на 
домаќинството и др. Бројот на ра-
ботниците што поднесло барање 
за кредит за стан и кои добиле 
кредит спрема степенот на струч-
ната подготовка и др. 

И Извештај за меха- Бројот на градежните машини и 
низацијата и возни- возила, енергетски и погонски ма-
от парк во градеж- шини по видови; капацитет и 
ништвото (Град. 14) силата на моторот. Искористува-
— тригодишно од ње на капацитетот на градежни-
1978 година те машини 

Организации на 
здружен труд и ос-
новни организации 
на здружен труд 
што изведуваат гра-
дежни работи 
30.04 

Статистички органи 

Изработка на мето -
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- х х 
ци и упатства; со-
бирање контрола и 
обработка на пода-
тоци 

15.06 

Изработка на мето-
дологија. обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Печатење на обрас-
ци и упатства, со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

претходни 
10.02 
конечни 
15.03 

Статистички органи 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, of -Ч)ТК> 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства, со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

30.07 



n n w v u r m v n j u A JU UI WVJ'IIJJ 

Истражувања што се 
спроведуваат секо-
ја година 

1 Месечен извештај за Превоз по видот на стоките во вна-
железничкиот соо- грешниот и меѓународниот сообра-
браќаз (СЖ/М-11) кај , во тони и тонски километ-

ри. Превоз на патници во внат-
решниот и меѓународниот сообра-
ќ а ј (бројот на патниците и пат-
ничките километри). Вработени 
работници 

Статистички органи 

Заедница на југо-
словенските желез-
ници и организации 
на здружен труд на 
железничкиот соо-
браќа.! 
10. мес. 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства, со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

2 Месечен извештај за Бројот и капацитетот на превоз-
поморскиот превоз ните средства по видот и нивниот 
(СП/М-11) поминат пат. 

Превоз на патници и стоки во 
внатрешниот и меѓународниот со-
обраќај (внатрешен превоз, из-
воз, увоз, транзит и превоз во 
странство) на патници и патнички 
милји, тони и тонски милји. Вра-

ботени работници 

Организации на 
здружен труд што 
се занимаваат со 
поморски превоз 
10. мес. 

Изработка на мето-
до логи ј а. обр ао от к 
на податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Печатење на обрас- и 
ци и упа гства. со-
бирање, контрола и 
о^->~отка На пода-
тоци 

3 Месечен извештај за Сообраќај на бродови; промет на 
прометот во луките 
(СП/М-31) 

патници; натовар и растовар на 
стоки во внатрешниот и меѓуна-
родниот промет (внатрешен про-
мет — натовар, внатрешен промет 
— растовар, извоз, увоз. транзит, 
— натовар, растовар, претовар), 
посебно на нафта 

Лучки капетании 
10. мес. 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија. обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- и 
ци и упатства, со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Мее°чрн гт 
речниот и 
сообраќај 

свешта] за 
езерскиот 
(СР/М-Ш 

Бројот и капацитетот на превоз-
ните средства по видови и нив-
ниот поминат пат во километри. 
Превоз на патници и стоки во 
внатрешниот и меѓународниот со-

Статистички органи 

Организации на 
здружен труд што 
се занимаваат со 
речен и езерски 
превоз 
10. мес. 

Изработка на мето-
дологија. обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства: со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

1) За луки. 



обраќа] (патници, патнички кило-
метри, тони и тонски километри). 
Вработени работници 

5 Месечен извештај за 
прометот во речните 
пристаништа (СР/М-
-21 ) 

Промет на стоки и патници во до-
машни пристаништа, по знамето 
на превозниците. Превоз на дома-
шна флота во странство по кате-
гории на превозот (извоз, увоз, 
транзит и превоз во странство); 
превоз со контејнери 

Организации на 
здружен труд па ре-
чното бродарство и 
капетании на реч-
ните пристаништа 
10. мес. 

Месечен извештај за 
ВОЗДУШНИОТ сообра-
ќа ј (СВ/М-21) 

Бројот и капацитетот на воздухо-
пловите по типови. Бројот па ле-
товите и авпо~килол:етри. превоз 
на патници, стоки и пошта; оства-
рени тонски километри на товар 
и патници во внатрешниот и ме-
ѓународниот сообраќај. Вработени 
работници 

Организации на 
здружен труд на 
воздушниот сообра-
ќа ј што се занима-
ваат со воздушен 
превоз 
10. мес. 

7 Месечен извештај за 
прометот на аеро-
дроми (03/1X1-21) 

Бројот и капацитетот на превоз-
ните средства по видови. Промет 
на домашни и странски авиони, 
патници, стоки и пошта. Вработе-
ни работници 

Организации на 
здружен труд за 
аеродромски услуги 
и единици БО сос-
тавот на тие орга-
низации што се за-
нимаваат со аеро-
дромски услуги 
10. мес. 

8 Месечен извештај за 
друмскиот сообраќај 
(СА/М-11) 

Бројот и капацитетот на превоз-
ните средства по видови и нивни 
поминат пат во километри. Превоз 
па патници и патнички километри 
во внатрешниот и меѓународниот 
сообракај: провоз па стоки и тон-
ски километри во внатрешниот, 
сообракај, извозот. Увозот, тран-
зитот и превозот во • странство. 
Вработени работници 

Организации на 
здружен труд на 
друмскиот сообра-
ќа ј и единици во 
состав на други ор-
ганизации што се 
занимаваат со друм-
ски сообраќај 
10. мес. 

») годишно. 

Статистички органи 
Изработка на мето-
д ологиј а; печатење 
на обрасци и упат-
ства; собирање; кон-
трола и обработка 
на податоци за СР, 
САП и СФРЈ 

х1) х х 28. мес. 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обоаботка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрао- и 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 28. мес. 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатеше на обрас- и 
ци и упатства: со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х 15. мес. 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- и 
ци и упатства: соби-
рање; контрола и об-
работка на податоци 

х х 28. мес. 



Ѕ Месечен извештај за Бројот и капацитетот на превоз- Избрани организа-
авто-сообраќајот за нито средства по видови и нивни- цин на здружен 
сопствени погреби от поминат пат во километри, труд што се зани-
(СА/М-21) — од 1979 Превоз на патници и патнички маваат со автосоо-
година километри во внатрешниот и ме- браќајот за сопстве-

гународниот сообраај; превоз на ни потреби 
стоки и тонски километри во 10. мес. 
внатрешниот сообраќај увозот, 
извозот, транзитот и превозот во 
странство. Вработени работници 

10 Влез-излез на друм-
ски моторни возила 
во СФРЈ под СФРЈ 
(СА-М-31) — месе-
чно 

Бројот на возилата по видот и 
земјата на регистрацијата (влез-
-излез) и бродот на патниците во 
возилата; товарен авто-сообраќај 
со странство (влез, излез, тран-
зит) 

Царинарници и ца-
рински испостави 
10. мес. 

И Мал граничен про- Бројот на возилата и патниците Царинарници и ци-
мет на друмски мо- по земјата на регистрацијата на рински испостави 
торни возила (СА- возилото (в лез-тплез); товарен ав- 10. мес. 
-М-32) — месечно то-оообраќај со странство (влез-

-излез) 

Месечен извештај за 
градскиот сообраќај 
(СГ/М-11) 

Бројот и капацитетот на пре-
возните средства по видови и 
нивниот поминат пат во кило-
метри. Превоз на патници- Врабо-
тени работници. Приградски соо-
браќај . 

Организации на 
здружен труд на 
градскиот сообра-
ќај и единици во 
состав на други ор-
ганизации што се 
занимаваат со град-
ски и приградски 
превоз 
10. мес. 

13 Месечен извештај за Бројот и капацитетот на прето- Организации на 
претовареа и дру- верните средства по видови. Из-. здружен труд за 
гите услуги во луки манипулирани стоки во тони по услуги во луки и 
(ПРЛ/М-11) БИТОТ на манипулацијата и паку- единици во состав 

вањето. Вработени работници на други организа-
ции што се занима-
ваат со претоварил 
услуги 
10. мео. 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење 
до гогија, обработка 

на податоци за 
СФРЈ 

на оорас- и 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци , 

х х 20. мес. 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обоас- х 
ци и упатства; со-
бирање, контрета и 
обработка на пода-
тоци 

х х 25. мес. 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- х х х 25. мес. 
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- и 
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 28. мес. 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- и 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
роци 

х х 28. мес. 



14 Месечен извештај за Бројот и капацитетот на прето-
претовирот и други- варнпте средства по видови. Из-
те услуги во приста- манипулирани стоки во тони по 
ништата, станиците видот на манипулацијата и паку-
и другите места Бањето. Вработени работници 
(ЛРП/М-П) 

Организации на 
здружен труд за 
претовар и други 
услуги во пристани-
штата, станиците и 
другите места и 
единици во состав 
на други организа-
ции што се занима-
ваат со претоварни 
услуги 
10. мес. 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- и 
ци и упатства, соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 28. мес. 

15 Месечен извештај за Поштенско-телеграфски и теле-
ПТТ прометот на за- фонски промет во внатрешниот и 
едницата на ЈПТТ меѓународниот сообракај. Врабо-
(Г1ТТ/М-11) тени работници 

Заедници и органи-
зации на здружен 
труд на поштата, те-
леграфот и телефо-
нот 
20. мес. 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обил ботка на пода-
тоци 

- х х 28. мес. 

Статистики органи 
.6 Годишен извештај за 

железничкиот сооб-
рака ј (СЖ/Г-11) 

должина на пругата по ширината 
на колосекот, по железничките 
транспортни организации, по ре-
публиките и автономните покра-
ини, Биланс на превозните сред-
ства; превоз на патници и стоки 
по видот и ра стој а ни јата во вна-
трешниот и меѓународниот пре-
воз: превоз со контејнери; корис-
тење на превозни средства, потро-
шок на гориво и мазиво: приходи 
и девизно работење: вработени 
работници по позначајни занима-
ња 

Заедница на југо-
словенските желез-
ници и организации 
на здружен труд на 
железничкиот соо-
браќај 
20.04 

Изработка на мете-
ло логи ј а, обработи:; i 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 30.04 

17 Годишен извештај за Патници што отпатувале, Натовар 
прометот на патници и растовар на стоки БО сите ста-
и стоки по железни- ници. по видот на стоките на же-
ниште станици лезничките станици во 62 града 
(СЖ/Г-12) 

Орга низ анин на 
здружен труд 
железничкиот 
браќа} 
10.04 

Статистички органи 

Изработка на мето-
на дологија, обработи* 

соо- на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
оооаботка на пода-
тоци 

X 10.05 
30.07 



18 Годишен извештај за Биланс на превозните средства по 
поморскиот превоз групи на носивост спрема меѓуна-
(СП/Г-11) родните стандарди (состојба на 

почетокот на годината, промени 
во текот на година, состојба кон 
кра јот на годината); искористува-
ње на фондот на времето и дина-
мично искористување на капаци-
тети. Превоз на патници. Превоз 
на стоки по видови (внатрешен 
превоз, извоз, увоз, транзит и пре-
воз меѓу странски луки). Превоз 
на стоки по знача јни светски па-
зари. Набавка и потрошок на по-
гонско гориво и мазиво. Прихо-
ди и дееизно работење. Превоз со 
кчнтешери. Превоз со т р а е к т . 
Вработени работници по познача ј -
ни занимања 

Организации на 
здружен труд што 
се занимаваат со 
поморски превоз 
10.03 

19 Годишен извештај за Сообраќај на бродови по земјите JTVHKH капетании 
промет во луки и знамињата на превозниците. 15.04 
(СП/Г-31) Промет на стоки по видови, по 

земјите и знамињата на превоз-
ниците. Промет на патници по зем-
јите и знамињата на превозници-
те. Пролет на траекти. Регистри-
рана трговска морнарица 

20 Годишен изгештај за Биланс на превозните средства 
речниот сообраќа,), но групи па носивост спрема ме-
(СР/Г-11) ^ н а р о д н и т е стандарди (состојба 

на почетокот на годината, проме-
ни во текот на годината, состојба 
кон кра јот на годината; искорис-
тување на фондот на времето и 
динамичко искористување на ка -
пацитети. Набавка и потрошува-
ње на погонско гориво и мазиво. 
Приходи и девизно работење. Вра-
ботени работници по знача јни з а -
нимања 

Организации на 
здружен труд на 
речното бродарство 
и капетании на реч-
ни пристаништа 
10.03 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обоаботка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас- и 
ци и упатства, соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
роци 

20.03 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработ?;а 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

15.05 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Статистички органи 

Печатење на обрас- и 
ц и н упатства: соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 20.03 



21 Годишен извештај за 
воздушниот сообра-
ќај (СВ/Г-11) 

Биланс, на превозните средства 
изи здухоилови) по типови, носи-
вост и број на седиштата. Иско-
ристување на фондот на времето 
и динамичко искористување на 
капацитети. Превоз на патници и 
стоки по релации. Промет на пат-
ници и товар што го остваруваат 
домашни авиони на странски ае-
родроми. Приходи и девизно ра-
ботење. Набавка и потрошок на 
погонско гориво и мазиво. Вра-
ботени работници по позначајни 
занимања 

Организации на 
здружен труд на 
воздушен сообраќај 
што се занимаваат 
со воздушен превоз 
10.03 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

22 Годишен извештај за Биланс на превозни средства Пре-
работата на општа!а воз на патници и работа на зем-

јоделски и други површини. При-
ходи и девизно работење. Набав-
ка и потрошок на погонско гори-
во и мазиво. Вработени работни-
ци по позначајни занимања 

авијашпа (стопанска 
и деловна) (СЛ/Т-
-12) 

Организации на 
здружен труд на 
стопанската и де-
ловната авијација и 
единици во состав 
на тие организации 
што се занимаваат 
со услуги на делов-
ната и стопанската 
ави!ација 
10.03 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

] 

Статистички органи 
23 Годишен извештај за 

аеродромски услуги 
(СВ/Г-21) 

Податоци за бројот и капаците-
тите на средствата на аеродроми-
ве; промет на воздухоплови, пат-
ници и товар на домашни превоз-
ници и странски авио-компании. 
Приходи и девизно работење; по-
трошок на погонско гориво и ма-
зиво. Вработени работници по по-
значајни занимања 

Организации на 
здружен труд за 
аеродромски услуги 
и единици во состав 
на тие организации 
што се занимаваат 
со аеродромски ус-
луги 
10.03 

Изработка на мето-
дологија. обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

24 Годишен извештај за Биланс на превозните средства по 
друмскиот сообраќај групи на носивост и бројот на се-
(СА/Г-11) диштата спрема меѓународните 

стандарди (состојба на почетокот, 

Организации на 
здружен труд на 
друмскиот сообраќај 
и единици во состав 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија. обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- 2 
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 



промени БО текот и состојбата кон 
кралот на годината). Искористува-
ње на фондот на времето и дина-
мичко искористување на капаци-
тетите. Превоз на патници, пат-
нички километри, превоз на стоки 
и тонски километри по релации. 
Превоз на стоки и тонски киломе-
три по видови на стоки во внатре-
шниот превоз, увоз, извоз, тран-
зит и превоз во странство. Превоз 
на стоки со контејнери. Набавка 
и потрошок на погонско гориво. 
Приходи и девизно работење. Вра-
ботени работници по познача јни 
занимања 

на други организа-
ции што се занима-
ваат со друмски со-
обраќај 
15.02 

25 Статистика на соо-
браќајни незгоди 
(СН-1) — годишно 

Бројот на сообраќајните незгоди 
на друмовите спрема видот, пос-
ледиците, причините, околности-
те и учесниците (возила, возачи, 
пешаци и патници) 

Орган на внатреш-
ните работи на оп-
штината 5 дена од 
денот на настанува-
њето на сообраќај-
ната незгода 

26 Годишен извешта ј Број на регистрирани друмски 
за регистрираните моторни возила според видови и 
друмски моторни сопственост — по општини 
возила (МВ-1) 

Органот за внатре-
шни работи на оп-
штината надлежен 
за регистрација на 
возила, односно ре-
публичкиот или по-
краинскиот секре-
тари јат за внатреш-
ни работи — од ре-
гистарот на моторни 
возила 
15.01 

27 Годишен извештај 
за па тг питата 
(СА/Г-41) 

Должина на патната мрежа спо-
ред Р И Д О Т ка коловозот и стопан-
с к о ^ значење. Број и должина на 
мостовите 

Организациите на 
здружен труд кои 
се занимаваат со 
одржување на пат-
ната мрежа, а за ло-
калните патишта 
— надлежните ор-
гани на општините 
10.03 

СВР 

Изработка на мето-
дологија; печатење 
на обрасци и упат-
ства; обработка на 
податоци за С Ф Р Ј 

Собирање, контрола 
и сб*-абоп: • to [дода-
тоци 

СВР 
Изработка на мето-
дологија, Обис-Јбо'•[ 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, к о н з о л а v 
о^гзботка на пода-
тоци 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас 
ци и упатства. со> 
бирање, контрола i 
обпаботка на пода' 
тоци 



28 Годишен извештај 
за авто-сообраќајот 
за сопствени потре-
би (СА/Г-11) 

Биланс на превозните средства по 
групи на носивост и број на се-
дишта според меѓународните стан-
дарди (состојба на почетокот, про-
мени во текот и состојба кон кра-
јот на годината). Искористување 
на фондот на време и динамичко 
искористување на капацитетите. 
Превоз на патници, патнички ки-
лометри, превоз на стоки и тонски 
километри по релации. Превоз по 
видови на стоки и тонски кило-
метри во внатрешниот превоз, во 
извозот, увозот ,транзитот и пре-
возот во странство. Превоз на сто-
ки со контејнери. Набавка и по-
трошок на погонско гориво. При-
ходи и девизно работење. Врабо-
тени работници по значајни зани-
мања 

Избрани организа-
ции на здружен 
труд кои се зани-
маваат со авто-соо-
браќај за сопствени 
потреби 
15.02 

29 Годишен извештај за 
градскиот сообраќај 
(СГ/Г-11) 

Биланс на превозните средства по 
видови, број на седишта и места 
за стоење. Искористување на фон-
дот на време и динамичко иско-
ристување на капацитетите. Број 
и должина на линиите. Превоз на 
патници. Набавка и потрошок на 
гориво и електроенергија. При-
ходи. Вработени работници по по-
значајни занимања. Приградски 
сообраќај 

Организациите на 
здружен труд од 
градскиот сообраќај 
и единиците во сос-
тавот на други ор-
ганизации кои се 
занимаваат со град-
ски и приградски 
превоз 
10.03 

30 Годишен извештај за 
претоварот и за дру-
гите услуги во луки-
те (ПРЛ/Б-11) 

Биланс на превозните и претовар-
ивте средства, искористување на 
капацитетите. Потрошок на погон-
ска енергија. Приходи и девизно 
работење. Вработени работници 
по позначајни занимања 

Организациите на 
здружен труд за 
услуги во луките и 
единиците во соста-
вот на други орга-
низации кои се за -
нимаваат со прето-
варни услуги 
10.03 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, соработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
б р а њ е , контрола и 
uupdOOTKiA кал пода-
тоци 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија. обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
роци 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 



31 Годишен извештај за 
гтреловарот и за дру 
гите услуги во при-
стаништата тани-
инче и на ТР-ти ме-
ста (ПРП/Г-П) 

Биланс на превозните и претовар-
е н и срг-тгтѓч искористувања на 
к:ч-.г штетите. Пот пот и OR на погон-
ско гориво ПРИХОДИ и ^девизно 
р - . . ' o : . } 1 р ' Г." тени работници 
по потлачени занимања. 

Организациите на 
здружен труд за 
претовар и други 
услуги во пристани-
штата, станици и на 
другт! места и еди-
ниците во составот 
на други организа-
ции кои се занима-
ваат со претоварил 
услуги 

32 Годишен извештај за 
нагЈуг-^^ите 
(С—НФ/Т-11 

должина на ниста тераната мре-
жа дпч^-зни ?! лапа-тнтет на цев-
ките, количина на транспортира-
нава ИЗ'' тд. Приходи остварени 
од транспорт на нафта. Вработени 
работници по позначајни занима-
ња 

Организациите на 
здружен труд за ек-
сплоатации на на-
фтоводите и едини-
ците во составот на 
други организации 
кои се занимаваат 
со е к с п л о а т а ц и ј а 
на нафтоводите 
10.03 

33 Годишен извештај за 
гасоводите 
(С—ГС/Г-11) 

Должина на инсталираната мре-
жа. димензии и капацитети на 
це&читт количина и вид на тран-
спортиран гас. Приходи. Вработе-
ни ^"ботници по позначајни зани-
мања 

Организациите на 
здружен труд за 
експлоатација на 
гасоводите и едини-
ците во составот на 
други организации 
кои се занимаваат 
со експлоатација на 
гасоводите 

34 Годишен извештај Средства. ПТТ промет по репуб- Заедниците и орга-
за ПТТ 
(ПТТ/Т-11) 

лики и автономни покраини, вид 
на услуги; ПТТ промет со стран-
ство: ПРИХОДИ и девизно работе* 
ње. Вработен персонал по позна-
чајни занимања 

низациите на здру-
жен труд од ПТТ 
01.04 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија. обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
оог-аг.отка на пода-
тоци 

Статистички органа 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 

Изработка /на мето-
дологија. обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 



35 Годишен извештај ПТТ средства, телефонски прет-
за единиците на пдатници. промет и вработени ра-
ПТТ батинци по извршни единици — 
(ПТТ/Г-18) пошти поединечно 

Статистички органи 

Заедниците и орга-
низациите на здру-
жен труд од ПТТ, 
за своите единици 
01.04 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

25.04 

Истражувања кои се 
спроведуваат во по-
веќегодишни интер-
вали 

36 Броење на моторни Број, вид и големина на друмски-
возила на дру .ловите те моторни возила (со поделба на 
(БСП-1, 2, 3, 4, 5) — домашни и странски), кои според 
— петгодишно од распоредот на броењето се еви-
1980 година дентирани на меѓународните дру-

мови 

Статистички органи 

Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни 
работи и Сојузниот 
завод за статистика 

Службата за вна-
трешни работи на 
републиките и по-
краините 

Статистички органи 

моторни приклуч-
ни возила — петго-
дишно од 1978 го-
дина 

37 Попис на друмските Вид на возилата. Марка и тип на 
возилата за до манити и избрани 
странски возила; броз на места во 
автобуси и носивост ви тони за си-
те товарни возила, сила на влече-
ње. Вид на гори по. До] ност на и-
мателот на возилото. Вид па соп-
ственоста и други обележеа содр-
жани во регистрационо!-! лист, 
што по до гог; ор на републиките и 
автономните покраини ќе бидат 
предмет на обработката 

Републичките. по-
краинските односно 
општинските секре-
тари ј ати за внатре-
шни работи од ре-
гистарот на моторни 
и приклучни возила 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање и пренесување 
на податоци на кар-
тички — ленти; ло-
гичка и сметковна 
контрола; обработка 
на податоци 

30.05 

СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА 

Истражувања кои се 
спроведуваат секоја 
година 

Статистички опгани 
1 Месечен извештај за Промет и залихи на стоки во трго- Избрани трговски Изработка на мето- Печатење на обрас- х X X 21. пее. 

трговијата на мало и виј ата на мало и трговијата на го- организации на дологи ја, обработка ци и упатства; со-



ва големо 
(Трг-14) 

лемо за претходниот и извештај-
ниот месец и прогноза на проме-
тот и залихите на стоки на мало 
и на големо за наредниот месец 

здружен труд и 
други организации 
и единици во соста-
вот, кои вршат про-
мет на стоки на ма-
ло и на големо 
ХО. мес. 

на податоци 
СФРЈ 

оирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

2 Месечен извештај за Откуп, односно продажба на зем-
откупот на земјодел- ;тодетски производи во количина и 
ски производи вредност по производи и групи 
(Трп-33) 

Организациите на 
здружен труд и дру-
ги организации кои 
вршат откуп 
05. мес. 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- х 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 05. мес. 

3 Месечен извештаи за Продадени количини од страна на Градските 
Прометот на „сел- земјоделците и цена на пазарот за управи 
ек пот пазар" околу 60 земјоделски производи 05. мес. 
(Трг-13) 

Статистички органи 

пазарни Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- и х 
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х 05.03 

Статистички органи 

4 Тримесечен извеш-
тај за тргови"ата на 
мало и на големо 
(Трг-15) 

Промет на стоки, залихи, број на 
продавници и вработен персонал 
to трговијата на мало и тргови-
јата на големо. Промет на мало 
според начинот на плаќање, про-
мет на големо според видовите 
купувачи 

Трговските органи-
зации на здружен 
труд и други орга-
низации и единици 
во составот кои вр-
шат продажба на 
стоки на мало и на 
големо 
15.01 15.07 
15.04 15.11 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас- х х х 30.03 
ци и упатства, со- 30.05 
бирање, контрола и 30.08 
обработка на пода- 30.11 
тоци 

5 Г -дишен изр^ттттај за Промет и залихи на стоки во тр-
тргонијата па мало, г» .витала на мало во количина и 
по производи вредност по производи и групи 
(Трг-12) производи 

Трговските органи-
зации на здружен 
труд и други орга-
низации кои вршат 
продажба на мало, 
како и пекарските 
и меса реките дуќа-
ни во сопственост 
на граѓани 
31.01 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци 
СФРЈ 

Статистички органи 

Печатење на обрас- и х х 10.05. 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

за 



Статистички органи 
G Годишен извештај Промет и залихи на стоки во тр-

за трговијата на го- rc-Li.jaTa на големо во количина и 
лемо, но производи вредност но групи производи, и 
(Трг-22; тоа вкупен промет и посебна про-

дажба на т л р о ш у в а ч и надвор од 
стопанството 

Трговските органи-
зации на здружен 
труд и други орга-
низации и складови 
кои вршат продаж-
ба на стоки на го-
лемо 
30.01 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

7 Извештај за домаш- Датум и место на одржување на 
ните саеми (Трг-23) саемот, назив и значење на сае-

мот. површина на изложбениот 
• простор, opoj на излагачи на сае-

мот, број на посетители 

Истражувања кои се 
спроведуваат во по-
веќегодишни интер-
вали 

Организаторите на 
саемот: 
5 дена од денот на 
истекот на саемот 

Статистички 
Изработка на прег-
леди за СФРЈ 

органи 
Печатење на обрас-
ци, собирање и кон-
трола на податоци 

8 Извештај за капаци- Капацитет на продажен простор 
тетите за продажба и прирачни магазини; промет и 
во трговијата нама- вработени работници во продавни-
ла (Трг-41* — двего- ца — по типови продавници и тр-
дишно од 1979 (за говски струки (проширена номен-
1978) клатура) 

Статистички органи 

Статистички органи 
9 Попис за капаците- Капацитет на простор за склади-

ш т е на складови во рање по видови складови и деј-
стопапството (Тог- мости (површина, зафатнина и ка-
-42) — петгодишно пзцитет на просторот за сместу-
од 1979 година вање во тони). Книговодствена 

вредност на складовите 

Истражувања кои се 
спроведуваат секоја 
година 

СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 

Статистички органи 
1 Месечен извештај за Туристи и ноќевања на туристи — 

туристите и за ноќе- домашни по републичка односно 
Бањата на туристи покраински припадност, а стран-
к у - 1 1 ) ски туристи по земји на потекло-

то. Капацитети за сместување со 

Организациите на Изпчботка на мето-
здружен труд од дологија, обработка 
угостителството и на податоци за 
други организации и СФРЈ 
единици во составот 

Печатење на обрас-
ци и упатства: со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 



Lut-iujua па их jj*/ivi ух WJ a o i j v-i 
(број на објекти, соби и легла), 
по видови и категории на едини-
ци за сместување. Во периодот 
јуни—октомври претходни пода-
датоци за бројот на ноќевањата 
на туристи (домаши, странски, 
вкупно) во изминатиот месец и 
прогноза за текуштиот и наред-
ниот месец 

LIVW , Ц А О А А Ј . I гх 

на сместување, 
вклучувајќи и об-
јекти во сопственост 
на граѓани; турис-
тичките организа-
ции и друштвата за 
домаќинствата кои 
преку нив даваат 
услуги на сместува-
ње; органите на со-
бранието на општи-
ната за домаќин-
ствата кои непосре-
дно даваат услуги 
на сместување; 
агенциите и турис-
тичките бироа 
05. мес. 

2 Месечен извештај за Број на преминувања на држав-
премлну ањата на ната граница во меѓународниот 
државната граница патнички сообраќај (по гранични 
(Ѓ-1, Г-2) премини) и пограничен сообраќај 

(по граници) 

Органите за внатре-
шни работи за кон-
трола на премину-
вањето на државна-
та граница 
05. мес. 

3 Тримесечен извеш- Промет, вработен персонал, број 
та! за угос паслство- и други карактеристики на делов-
то 
(УГ-11) 

ните единици по видови и катего-
рии; промет на одделни произво-
ди и услуги по количина и вред-
ност. Вкупен промет и по месеци 
во рамките на тримесечјето 

Организациите на 
здружен труд од 
угостителството и 
други организации и 
единици во составот, 
кои даваат услуги 
на сместување, 
вклучувајќи и об-
јекти во сопственост 
на граѓани; турис-
тичките организа-
ции и друштвата за 
домаќинствата кои 
преку нив даваат 
услуги на сместува-
ње; органите на со-
бранието на општи-
ната за домаќин-
ствата кои непосре-
дно даваат услуги 
на сместување 
15.01 15.07 
15.04 15.10 

СВР 
Изработка на мето-
дологија . обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства: со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Изработка на мето-
дологија , обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Статистички органи 
Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 



4 Анкета за прогноза- Очекуван број на ноќевања на 
та на туристичкиот туристи домашни, странски, вкуп-
промет (Ty-lia) — НОЈ и очекуван оро,] на легла, по 
— годишно видови деловни единици 

Организациите на 
здружен труд од 
угостителството и 
други организации 
кои даваат услуги 
на сместување 
15.02 

Годишен извештај за 
угостителството 
(УГ-15) 

ГГотрошок на суровини за пригот-
вување храна во количини и 
вредност; вработени работници 
по степен на стручно образо-
вание и по занимање. Технич-
ка опременесот секоја трета го-
дина 

Организациите на 
здружен труд од 
угостителството и 
единиците во соста-
вот кои даваат уго-
стителски услуги, 
вклучувајќи и об-
јекти на самостојни 
угостители 
05.02 

6 Годишен извештај 
за туристичките а-
генции и туристич-
ките бироа (ТУ-14) 

Мрежа на деловни единици во 
земјата и во странство, физички 
обем на организираниот туристич-
ки промет (за домашни по репуб-
личка припадност, за странци по 
земји на потеклото); превозни 
средства на агенциите и бироата 

Туристички агенции 
и туристички бироа 
31.01 

7 Годишен извештај за Број на издадени одобренија за 
прометот на јахти и пловидба на јахти и чамци во 
чамци од 1979 година крајбрежното море па Југослави-

ја, број на патници што пристиг-
нале со пловен објект. број на из-
дадени одобренија за зиму вање. 
начин на влегување во земјата и 
ДР. 

ђ Годишен извештај за Капацитети и пррмет н$ марици 
маргините — од 1979 
година 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

- х х 30.03 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија , обработка 
на податоци за 
СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х 30.04 
др. се. 
15.05 
инд. св. 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас- и х х 
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

30.03 

Статистички органи 

Статистички органи 



Истражувања кои се 
спроведуваат во по-
веќегодишни интер-
вали 

9 Попис на капаците- Деловни единици на угостителс-
тите за сместување ството по видови и категории; ка -
во угостителството пацитет, техничка опременост на 
(УГ-20, 21, 22) — пет- објектот, поседување на посебни 
годишно од 1982 го- простории и терени за одмор и ра-
дина зонода, и др. 

10 Анкета за странски- Демографски и економски карак -
те туристи (ТУ-13) теристики на странските туристи, 
— тригодишно од начин и мотиви на доаѓањето и 
1980 година користењето на одмор во Југосла-

вија. должина на престојот, тро-
шоци и структура на трошоците 
и др. 

11 Анкета за странски- Општи податоци за странските из-
те излетници (ТУ-16} летници. карактер на престолот 
— тригодишно од (излет, транзит), мотив на доаѓа-
1980 година њето. должина на задржувањето, 

трошоци и структура на трошо-
ците и др. 

12 Процена на нерегис- Број на ноќевања во регистрира-
триран туристички ни и нерегистрирани капацитети 
промет во објектите во сопственост на граѓани (соби, 
во сопственост на вили, викендици) 
граѓани — петгоди-
шно од 1981 година 

Статистички органи 

Статистички органи 

Статистички органи 

СТАТИСТИКА НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Истражувања кои се 
спроведуваат секоја 
година 

1 Истражување на Податоци во декларацијата за из-
прометот на стоките воз-увоз: царинарница, царински 
со странство, теку- обврзник, земја на намената — 
што — обработка потеклото, земја на наплатата — 
месечно 

Сојузната управа за 
царини — двапати 
неделно на магнет-
ски ленти 

Статистички органи 
Сите фази на истра-
жувањето 

- х х 10. мес. 



плаќањето, вид на извозот-увозот, 
БНД на стоките според царинската 
тарифа, износ во валута, количи-
на во единица мерка, количина во 
килограми — нето, вредност во ди-
нари фактурна, вредност во дина-
ри франко југословенска граница, 
стапка на царина, стапка на да-
нок. корисник и производител на 
стоките, република, гранка на ко-
рисникот, режим на извозот, ре-
жим на увозот. 

2 Истражување врз о- Податоци за склучената работа на 
снова на пријава за извоз и увоз на стоки по номен-, 
склучени надвореш- клатура, гранки, земји, валути 
нотрговски 
текушто — 
ка месечно 

работи, 
обработ-

и др. 

Извозниците и увоз-
ниците врз основа 
на пријавата за 
склучени надворе-
шнотрговски работи 

3 Месечен извештај за 
пресметаните разли-
ки по извоз и увоз 

Вредност на извезените стоки, 
франко граница и фсб лука, ф а к -
турна вредност во валута и во ди-
нари 

Народните банки на 
републиките и на-
родните банки на 
автономните покра-
ини 
25. мес. 

4 Економско-техноло-
niF.a соработка на ор-
ганизациите на здру-
жен труд со стран-
ство а т ^ 

Број на договори, предмети и ре-
ализација на соработката, земја и 
летниот на ПЈРтнерот. вредност на 
договорените и извршени меѓусеб-
ни исправки, вложувања, инве-
стициони работи во земјата и во 
странство, по форми на соработ-
ката 

Организациите на 
здружен труд кои 
имаат склучено до-
говори за економ-
ско-техчичка сора-
ботка со странство 
15.01 

5 Истражување за де- Глобални податоци за приливот и Овластените банки 
визниот прилив, и одливот на девизи врз основа на — дневно 
одлив, текушто — о- книговодствени белези 
бра ботка десет днев-
на 

Народни башти 
Изработка на мето- Печатење на обрас- - х х 25. мес. 
дологија, пренесува- ци, собирање и кон-
ње на податоци на трола на податоци 
м а га етеки л енти и 
обработка на пода-
тоци за СР, САП и 
СФРЈ 

Народната банка на Југославија 

Изработка на мето-
дологија пренесува-
ње на податоци на 
магнетски ленти и 
обработка на пода-
тоци за СФРЈ 

Печатење на обрас- -
ци. собирање и кон-
трола на податоци 

х х 35 ден по 
истекот на 
месецот 

Статистички органи 

Изработка на мето- Печатење на обрао- х х 15.03 
дологија, обработеа ц и п упатства: соби-
на податоци за СР, рање на податоци; 
САП и СФРЈ пренесување на по-

датоци на картички 
— ленти: логичка и 
сметковна контрола 

Народната банка на Југославија 
Изработка на мето- — 
до логи ја, собира {be, 
контрола и обработ-
ка на податоци за 
СФРЈ 

- х 10 дена по 
истекот на 
декадата 



6 Извршување на де- Податоци според шемата на де-
визниот биланс — о- визниот биланс во платниот про-
бработка месечно мет со странство 

Документација на 
овластените банки 
и на Народната бан-
ка на Југославија 
30. мес. 

Изработка на мето-
дологија. пренесува-
ње на податоци на 
магнетски ленти и 
обработка на пода-
тоци за СР, САП и 
С Ф Р Ј 

Народни банки 
Печатење на обрас-
ци. собирање и кон-
трола на податоци 

- х 30. мес. 

Народни банки 
7 Месечен извешта ј за Користење, отплата и состојба на 

примените кредити долгот во економските односи со 
од странство и за да- странство 
дените кредити на 
странство, како и за 
дадените гаранции 

Организациите на 
здружен труд. ов-
ластените банки за 
девизно и кредитно 
работење со стран-
ство. народните бан-
ки на републиките и 
народните банки на 
автономните покра-
ини 
30. мес. 

Изработка на мето-
дологија, пренесупа-
ње на податоци н;: 
магнетски ленти и 
обработка на пода-
тоци за СР, САП и 
С Ф Р Ј 

Печатење на обрас- х х 45 дена пс 
ци. собирање и кон- истекот ш 
трола на податоци месецот 

Народни банки 

Тримесечен извеш- Примања и издавања, прилив и 
та ј за примињата и одлив на девизи, состојба на дол-
издавањата, за дол-
е в а њ а т а и побару-
вањата на организа-
циите на здружен 
труд и меѓународ-
ното работење во об-
ласта на транспорт и 
услужната дејност 

гувањата и пооарувањата во ст-
ранство за потребите на платниот 
биланс 

Организациите на 
здружен труд реги-
стрираш/! за врше-
ње на меѓународен 
транспорт и у с л у ж -
ни дејности 
30.04 
31.07 
30.10 
31.03 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СР, 
САП и С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и контрола на 
податоци 

- X 31.05 
31.08 
30.11 
31.05 

9 Следење на платни- Според шемата на платниот би-
ст биланс на Југо- лане 
славија полугодиш-
на 

Документација на 
статистичките орга-
ни, на народните 
банки и на други 
овластени органи 

Народната банка на Југославија 1) 
Изработка на мето-
дологија, изработка 
на биланс за СР, 
САП и С Ф Р Ј 

*) Во соработка со С О Ј У З Н И О Т завод за општествено планирање. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и Сојузниот секретаријат за финансии. 



СТАТИСТИКА НА КОМУНАЛНАТА ДЕЈНОСТ 

Истражувања кои се 
спроведуваат во по-
веќегодишни интер-
вали 

Статистички органи 
Извештај за состој-
бата и експлоатаци-
јата на комуналните 
фондови (ком. 1—7) 
— тригодишно од 
1979 година 

Големина на комуналните фондо-
ви, експлоатација на тие фондови 
и др. (електрична и гасна мрежа, 
распределба на електричната е -
нергија и гасот, јавна служба за 
чистота, улици и плоштади, зеле-
нила, јавни купатила, пазари и 
др.) во избрани населби 

СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Истражувања кои се 
спроведуваат секоја 
година 

1 Ст ат и стока на роде-
ните (Статистичко 
ливче, образец Дем-
-1) — собирање ме-
сечно, обработка го-
дишно 

Статистички органи 

Виталитет на детето (живородено 
или мртвороден), пол, место на 
раѓање, живеалиште на мајката, 
каде е родено детето, (во здрав-
ствена установа или на друго ме-
сто), повеќеструки породувања, 
ред на раѓањето, број на сега ж и -
вите деца, број на децата родени 
во сегашниот брак, траење на бра-
кот. брак по ред; за мајката и тат-
кото; години возраст, народност, 
школска подготовка, занимање, 
положба во занимањето и др. 

Матичарот 
ОЗ. мес. 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СР, 
САП и СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање на податоци; 
пренесување на по-
датоци на картички 
— ленти; логичка и 
сметковна контрола 

30.09 

Статистички органи 

2 Статистика на умре- Пол, години возраст, живеалиш-
ните (статистичко те, брачна состојба, народност, 
ливче, образец Дем- школска подготовка, занимање. 
-2) — собирање ме- положба во занимањето, место 

Матичарите и орга-
низациите на здру-
жен труд во здрав-
ството 
ОЗ. мес. 

Изработка на мето-
дологија. обработка 
на податоци за СР, 
САП и СФРЈ 

Печатење на обрас-
ц и и упатства; соби-
рање на податоци; 
пренесување на по-
датоци на картички 

15.10 



сечно, обработка го- на смртта, каде настапила смртта, 
дишно лекување и кој дал податоци за 

причината за смртта, причина за 
смртта; за умрени доенчиња; дали 
детето е родено во брак или вон 
од брак, години возраст, занима-
ње, „положба" во занимањето и 
школска подготовка на мајката и 
колку мајката на умреното дете 
вкупно родила деца; за насилна 
смрт: вид насилна смрт, кога и 
каде се случи настанот, природа 
на повредата и надворешна при-
чина за смртта и др. 

Статистика на склу-
чените бракови (Ста-
тистичко ливче, об-
разец Дем-3) — со-
бирање месечно, об-
работка годишно 

За младоженепот и невестата: по-
ранешна брачна состојба, кол брак 
е по ред, години возраст, место на 
живеење, народност, школска под-
готовка, занимање и положба во 
занимањето и др. 

Матичарите 
ОЗ. мес. 

Статистика на раз-
ведените бракови 
(Статистичко ливче, 
образец РБ-1) — со-
бирање месечно, об-
работка годишно 

За мажот и жената: години воз-
раст. народност, школска подго-
товка, занимање, положба во за-
нимањето. брачна состојба, кој 
орах е по ред. /датум на склучува-
њето на бракот, број на децата 
родени во сегашниот брак, колку 
од тие деца се живи, број на из-
држуваните деца, последно живе-
алиште, кому му се доделени де-
цата од сегашниот брак, датум на 
правосилноста на пресудата и др. 

Окружни судови 
ОЗ. мес. 

5 Статистика на над- Пол. години возраст, брачна сос- Органите за внатре-
ворешната миграци- тојба, школска подготовка, зани- шии работи на оп-
ја — населување мање, земја од која доаѓа, народ- штините 
(Статистичко ливче, ност, државјанство и др. 
образец СМ-1) 

— ленти; логичка и 
сметковна контрола 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СР, 
САП и СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање на податоци; 
пренесување на по-
датоци на картички 
— ленти; логичка и 
сметковна контрола 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СР, 
САП и СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање на податоци; 
пренесување на по-
датоци на картички 
— ленти; логичка и 
сметковна контрола 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 



6 Месечен преглед на Број на запишувањето во матин- Матичари 
запишувањата во ните книги: родени (вкупно, при- ОЗ. мес. 
матичните книги знавање на татковство и позако-
(ОБразец Дем-4) нување), умрени, (вкупно, умрени 

доенчиња и насилна смрт) и склу-
чени бракови; број на разведени 
бракови 

7 Биланси на населе- Вкупно и работно способно насе- Документациј а 
нието — годишно ление по пол и години возраст; статистичките 

школувано население и др. гани 

8 Таблици на морта- Очекувани веројатности на до- Документација 
литетот — годишно живување и средно траење на статистичките 

животот гани 

Истражувања што 
се спроведуваат во 
повеќегодишни ин-
тервали 

9 Пробно истражува- За жителот: присутност во месте-
ње во 1979 година за то на пописот, пол, година на ж и -
лописот на населе- вот, место на раѓање, престој ува-
нието, становите и лиште, брачна состојба, број на 
индивидуалните зе- децата, народност, мајчин јазик, 
мјоделски газдин- школска подготовка, занимање, 
ства во 1981 година степен на стручното образование, 

назив на местото и дејност во 
која работи, однос спрема лицето 
на чие име се води домаќинството 
и причина за привремената от-
сутност. односно присутност, а за 
лицето кое се наоѓа на привре-
мена работа во странство — и по-
даток за називот на државата во 
која е на работа и за годината на 
последното заминување на работа. 

1 За стан: вид и површина на ста-
нот, опременост со инсталации, 
година на изградба, број на до-
маќинствата и лица што го корис-
тат станот, правен однос во ко-
ристењето на станот и др. 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас- х 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 05. мес. 

Статистички органи 

на Изработка на билан-
ор- си 

х х 31.10 

на Изработка на таб-
ор« лици 

• х х 31.10 

Статистички органи 



За стопанство: површина на зем-
јоделското стопанство, облик на 
здружувањето на земјоделци, 
6poi на добиток, земјоделски ма-
шини и др. 

Големи статистички 
истражувања што се 
регулираат со соју-
зен закон 

Статистички органи 

10 Попис на населени- Ќе се регулира со сојузен закон 
ето, становите и ин-
дивидуалните земјо-
делски стопанства 
во 1981 година 

СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја 
година 

Месечен извешта ј за 
работниците и чис-
тиот личен доход во 
организациите и за-
едниците (според 
член 4 на Законот за 
единствената класи-
ф и к а ц и ј а на дејнос-
тите (..Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 6/76) 

Статистички органи 
Вкупен фонд на чистите лични 
доходи; чисти лични доходи за 
работа подолга од полното работ-
но време: чисти лични доходи 
според периодичната пресметка и 
завршната сметка; број на работ-
ниците на кои се однесуваат 
вкупните исплати на чистите 
лични доходи: број на работни-
ците на кои се однесуваат испла-
тите на чистите лични доходи за 
работа подолга од полното работ-
но време: број на работниците на 
кра јот од претходниот и извеш-
тајниот месец; број на заминатите 
и дојдени работници во текот на 
извештајниот месец: број на при-
мените приправници според 
школската подготовка во текот 
на извештајниот месец; број на 
работниците — ж е н и на крајот 
од извештајниот месец; прогноза 
на вработените работници за на-
редните два месеца 

Сите, односно из-
браните организа-
ции и заедници и 
нивните деловни и 
други единици во 
составот 
Стопански дејности 
14 мес.1) 

^производствени 
дејности 
15. мес. 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање на подато-
ци: пренесување на 
податоци на картич-
ки — ленти; логич-
ка и сметковна кон-
трола и обработка 
на податоците 

И X 
одн. 
X 

22—27 
за минатиот 
месец 

Во СР Хрватска рокот за поднесување на изрештај е трети во месецот. 



2 Месечен извештај за Број на југословенските граѓани 
југословенските тра- привремено вработени во стран-
ѓани привремено ство и број на граѓани кои се 
вработени во стран- вратиле од привремена работа од 
ство странство, и број на граѓани што 

се вработиле во СФРЈ по враќа -
ње од работа од странство 

Сојузно биро и сојузен СИЗ за вработување 
Самоуправни инте- Изработка на мето- Печатење на обрас-
ресни заедници за дологија ,обработка ци и упатства; со-
вработување на податоци за бирање, контрола и 
10. мес. С Ф Р Ј обработка на пода-

тоци 

X х х 20. мес. 

3 Месечен извештај за Бро ј на лицата кои бараат вра-
лицата кои бараат ботување и број на невработените 
вработување и за лица, број на лицата што прв пат 
невработените лица бараат вработување и број лица 

кои биле вработени, новопри-
јапсните за вработување, вра-
ботените со посредство на СИЗ за 
вработување (во земјата и стран-
ство) и избришаните од евиден-
ција според полот и стручното 
образование. Бројот на престану-
вањето на работен однос на ра-
ботниците според причините за 
престанување, полот, стручното 
образование и дејностите на ор-
ганизациите и заедниците, Број 
на случаите на паричен надомес-
ток според полот и стручното об-
разование. височината на испла-
тените средства и времето на 
фактичкото користење. Број на ко-
рисниците на здравствено осигу-
рување и детски додаток и висо-
чината на потрошените средства 
јавените за вработување, вра-

Самоуправни хп 
ресни заедници 
вработување 
10. мес. 

чјузно биро и сојузен СИЗ за вработување 
И ;работка на мото- Печатење на обрас-
ци логиЈа. оби Ч.(/ГК'Ј ци и упатства; со-
ча податоци за СФРЈ бирање, контрола и 

обработка на пода-
тоци 

>г, пее 

Сојузно биро и сојузен СИЗ за вработување х * т 20 wee. 
4 Месрчен извештај за Потреби за работници и пригтрав-

потребата за работ- ници и заснова:г->е на работен од-
ници и за заснова- нос во организациите и за е дига-
њето на работен од- пите. (-пород стручното oopaoor^a-
нос ние и де (чистите на организации-

те и заедниците отпиено начинот 
на примање работници или при-
правници 

Сите организации и 
заедници, односно 
работни луѓе кои 
користат дополни-
телна работа на 
други работници — 
во текот на месецот 

Изработка на 
до логи ја O'V 
на подага ' за 

мето- Печатење на обрас-
"отка ци и упатства; со-

Г"ФР7 бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

5 Месечен извештај за Број на понудите и работниците Самоуправни ин-
погпдите на стран- што странски работом и-ци ги оа- т^р0 , ,ни за. н' по за 
ски работодавци ^а раат заради привремено ^работу- вработување и Со-

Сојузно биро 
Изработка на мете-
ло гогија, поч^тење 
на обрасци и упат-

работи на вработувањето 
- х х 20. мес. 



привремено враооту- вање според земјите, видовите на 
е*:ње на југословен- понуди, полот и стручното обра-
ски граѓани во зоваипе; број на бараните и упа-
странство тени работници од одделни ре-

публики и автономни покраини 

јузното биро за ра-
боти на вработува-
њето 
10. мес 

етна, собирање, кон-
трола и обработка 
на податоци 

Статистички органи 
6 Полугодишен изве-

штај за работниците 
и чистиот личен до-
ход по работник во 
организациите и за-
едниците според 
член 4 на Законот за 
единствената класи-
фикација на дејнос-
тите ..Службен ли^т 
на СФРЈ", бр. 6/76) 
Март и септември 
секоја година 
(РАД-1) 

Покрај податоците од месечниот 
РАД-1 извештај, овој полугоди-
шни извештај содржи и подато-
ци за бројот на вработените ра-
ботници според височината на 
нивниот чист личен доход, за на ј -
малиот и најголемиот чист личен 
доход во организацијата и куму-
лативните податоци за чистите 
лични доходи за периодот јану-
ари—март и јануари—септември 

Сите организации 
и заедници и нив-
ните работни и дру-
ги единици во сос-
тав1) 
15.04 и 
15.10 
Иепроизводствени 
дејности 
05.04 и 
05.10 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање на подато-
ци; пренесување на 
податоци на картич-
ки — ленти; логич-
ка и сметковна кон-
трола и обработка 
на податоците 

И X 
одн. 
X 

23.07 
23.01 

7 Подуго дишен изве- Број на работници според полот 
штај за работниците и областите на дејности 
вработени кај при-
ватни лица и во про-
давници во сопстве-
ност на граѓани 
(РАД-15) 

Статистички органи 
Самоуправни инте-
ресни заедници на 
здравствено осигу-
рување и здравство 
15.04 и 
15.10 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас- и х 
ци и упатства; со- одн. 
бирање, контрола и х 
обработка на пода-
тоци 

23,07 
23.01 

8 Полугодишни изве- Број на југословенските граѓани 
urr si за тугословен- привремено вработени во стран-
с к и т е граѓани ПРИВ- ство и број на оние што се вра-
ремено вработени во тиле од привремена работа, спо-
стракство ред полот, занимањата, дејностите 

и земјите 

Самоуправни инте-
ресни заедници за 
вработување 
15.07 
15.01 

Сојузен биро и сојузен СИЗ за вработување 
Изработка на мето- Печатење на обрас- х х х 
дологија, обработка ци и упатства: со-
на податоци за СФРЈ бирање, контрола и 

обработка на пода-
тоци 

31.07 
31.01 

9 Полугодишни из в е- Број на странските државјани 
штај за странски др- вработени р.о СФРЈ« според полот, 
жавјапи вработени стручното образование и дејнос-
во СФРЈ тите 

Сојузен биро и сојузен СИЗ за вработување 
Сите организации и 
заедници односно 
работни луѓе кои 
користат дополни-
телна работа на 
други работници 
15.07 
и ш 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

31.07 
31.01 



Сојузно биро и сојузен СИЗ за вработување 
10 Полу годишен из ве- Број на лицата кои бараат врабо-

т и за лицата кон ту вање. според занимавањата, годи-
бараат вработување ните на животот, полот, степенот 

на е' ручното образование и школ-
ската подготовка, работниот стаж, 
времето на чекање на вработу-
вање, големината на земјишниот 
посед (сопствен и на домаќинст-
вото). личните примања по член 
на домаќинството и работната 
способност, времето во кое можат 
да користат и времето на ствар-
ното користење на паричен надо-
мест. должината на здравственото 
осигурување, број на стручно ос-
пособените и преквалификувани 
лица и 6poi на лицата кои бараат 
вработување во градовите 

Самоуправни инте-
ресни заедници за 
вработување 
15.07 
15.01 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
^а податоци за СФРЈ 

Печатење на обрао- х 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

31.07 
31.01 

Сојузно биро и сојузен СИЗ за вработување 
11 Годишни потреби за Потреби на организациите и заед-

:РЧДРН и за внатреш- ниците за кадри според занима-
ли резерви на работ- њата и степенот на стручното об-
вини разорените и очекуваните резерви 

на работниците според дејностите 
и степенот на стручно образова-
ние 

Сите организации 
заедници 
31.01 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода- . 
тоци 

30.04 

Истражувања што се 
спроведуваат во по-
л у г о д и ш н и интер-
вали 

12 Извештај на органи-
зациите и заедници-
те за работниците 
(РАД-10) — според 
ч^ен 4 на Законот за 
единствената класи-
фикација на дејнос-
тите (,.Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/76) 
— двегодишно од 
1979 година 

Статистички органи 
Број на работниците според полот, 
школската подготовка, квалифи-
кациите (образование и подготов-
ка). вид на работниот однос, пол-
ното и скратеното работно време, 
еднократно и двократно користе-
ње на работно место, распоред на 
часовите на работа по денови во 
работната недела и според сме-
ните: број на вработените мла-
динци според полот; флуктуација 
на приправниците според школс-
ката подготовка; структура на го-
дишниот фонд на работно време; 
број на работниците на кои се 
однесува фондот на работното 



време; остручување на работници-
те во организацијата на здружен 
труд: планирани и потрошени 
средства за остручување според 
видовите на потрошокот: број на 
работниците според облиците на 
усовршување и образование; чис-
ти лични доходи на паботниците 
според квалификациите 

13 Анкета за чистите 
лични доходи на ра-
ботниците според 
квалификациите во 
избраните организа-
ции и заедници 

(Г/зД-ЛД) — двегодиш-
но од 1980 година 

Пол; години на живот; работен 
стаж; школска подготовка; струч-
но образование; стручна подго-
товка за работа на работното мес-
то; занимање; тип на работното 
место: вкупен годишен износ на 
чистиот личен доход: годишен 
број на часови на работа; број на 
месеци на работа: полно и скра-
тено работно време 

1- Истражување за чи- Чисти лични доходи и број на ра-
стите лични доходи ботниците за определени занима-
ва определени зани- ња (околу 200 занимања) за се-
мани (РАД-ЛДЗ) — кое занимање податоци се да-
— двегодишно од ваат само за еден облик на стек-
н е година нат степен на стручно образова-

ние и определен број на години 
на работниот стаж 

Анкета за оствзру- Број на донесените решенија од-
вањето на правата носно одлуки во организациите 
на работници по ос- на здружен труд; број на подне-
сов на работниот од- сените барања за заштита на до-
пис во избраните ор- несени решенија; односно одлу-
гонизацип и заедин- ка; број на донесени одлуки врз 
ци tPAД-40) — чети- основа на поднесени барања за 
Р'но7.'ттзино од 1980 заштита: број на поднесени пара-
гсдина за заштита на правата на су-

д о т на здружен труд; број на 
прави, осилио донесените одлуки 

-V на судот на здружен труд. Сите 
податоци се даваат според при-
чината за донесување на решение 
односно одлука на организација-
та на здружен труд 

Статистички органи 

Статистички органи 

Статистички органи 



Статистички органи 
16 Измешта! за стппен-

5гг< 'гите к опи е ници-
те на кредити за 
ст/7Јирање и за ли-
цата со платена сту-
д и р а дозвола (РЛД-
-10-А) — двегодиш-
но од 1979 година. 

Пол; и тко лека подготовка; година 
па студии; висина на месечната 
етиш" нд ита — кредитот; место на 
пее ixjaiivro домуваше; место на 
школуваното; гранка на дејнос-
тите V! место па организацијата на 
здружен труд; занимање и зка-
њ". во занимањето на таткото 
односно ма} кита ст нп е од PI ет и ко-
рисникот на кредити за студира-
ње 

СТАТИСТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
Истражувања што 
се спроведуваат се-
која година 

1 Годишен статистич- За кракот на учебната година; 
ки извештај за ос- училишта, одделение, наставен 
новните училишта јазик, број на смени, ученици 
(ШО-К; ШО-П) според полот, успехот и одделе-

нијата; наставници според полот, 
работното време и бројот на учи-
лиштата во коп предараат 
Учење на странски "Јазици по 
одделенија (тригодишно од 1973 
година) 
Ученици според годината на ра-
ѓање и одделенијата (петгодишно 
од 1981 година): 
Училишни библиотеки (тригоди-
шно од 1978 година'. За почето-
кот на учебната година' ооо! на 
запишаните ученици според по-
лот и одделенијата; број на нас-
тавниците 

Статистички органи 
Основни 
30.09 

училишта Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрао- х х х 25.02 
ци и упатства: со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

- х 20.01 

2 Годишен статистич-
ки извештај за сред-
ните училишта 
(ШС-Ќ; ШС-П) 

За кракот на учебната година, 
училишта, од де пепица, наставен 
ул^и.к: ученици (гедорни и вон-
редни) според насочувањето по-
лот. разредот и успехот; настав-
ници според полот, работното 
време и бројот на училиштата во 
кои предаваат. Учење на странс-

Сите средни учили-
шта 
30.09 

Статистички органи 
Изработка v на мето- Печатење на обрас-
дологија, обработка ци и упатства: срби-
на податоци за СФРЈ рање. контрола и 

обработка на пода-
тоци 

х 25.02 



ки јазици по одделенија (триго-
дишно од 1978 година). Ученици 
според годината на раѓање и одде-
ленијата (петгодишно од 1981). 
Училишни библиотеки (тригоди-
шно од 197П година), За почетокот 
на учебната година: ученици по 
одделенија и пол и по насочува-
ње; број на наставници 

Извештај за струк-
т у р а т а на БИСОКО-
школските организа-
ции и за уписот на 
студенти во прва го-
дина на студии 
(ШВ-21) — годишно 

Назив и вид на училиштата, от-
сек. насока, група: степен на нас-
тава. Упис на студентите во I го-
дина па студии во редовен упи-
сен рок. според отсеците, групите, 
насоките (насочување), начинот 
на студирање и полот 

Виши и високи шко-
ли (факултети и 
академии 
30.10) 

4 Пријавен лист за Назив и место на училиштето, от-
упио на студенти сек, група, насока; презиме и име, 
(ШВ-20) — годишно пол. година на раѓање, место на 

раѓање, место на постојан прес-
тој, народност, државјанство само 
за странски студенти, претходна 
школска подготовка, година на 
студии, начин на студирање, дали 
повторно се запишува на оваа го-
дина на студии, занимање и учи-
лишна подготовка на родителите, 
занимање на вработениот студент, 
положба во занимањето на роди-
телите односно студентот, начин 
на издржувања, домување, исхра-
на 

Виши школи, висо-
ки школи, факулте-
ти и академии. Пе-
тнаесет дена по за-
вршениот редовен 
упис и по заврше-
ните дополнителни 
уписи 

5 Статистички лист за 
дипломирани сту-
денти (ШВ-50) — со-
бирање месечно об-
работка годишно 

Назив и место на училиштето; 
презиме и име ,пол, година и мес-
то на раѓање, место на постојан 
престој, народност, државјанство 
само за странски студенти, отсек, 
група, насока на КОЈ а дипломирал; 
занимање на родителите, занима-
ње на студентите (ако е во рабо-
тен однос), положба во занима-
њето на родителите, односно сту-
дентите, начин на студирање 

Виши школи, висо-
ки школи, факулте-
ти и академии до 
05-во месецот 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства, соби-
рање контрола и об-
работка на податоци 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 



Статистички органи 
6 Статистички лист 

за магистри на нау-
ки и специјалисти 
(ШВ-tU) —собирање 
месечно, обработка 
годишно 

Назив и зид на училиштето; мес-
то, презиме и име. пол, година на 
раѓање, место на раѓање, место на 
постојан престој, народност, др-
жавјанство само за странци, дали 
е во работен однос, занимање и 
организација на здружениот труд 
од која дошол на постдипломски 
студии, социоекономска катего-
рија, кое училиште, отсек, група, 
завршил пред доаѓањето на пост-
дипломски студии; област од која 
магистрирал 

Високи школи ф а -
култети, академии, 
научни установи до 
10 во месецот 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

7 Статистичка лист за Назив и вид на училиштето; ме-
д ок тори на науки сто, презиме и име, пол, година 
(ШЕ-70) — собирање на раѓање, место на раѓање, место 
месечно, обработка на постојан престој, народност, 
годишно државјанство само за странци, 

занимање, социо-економска кате-
горија, када е вработен, година на 
докторирање; област од која док-
торирал; наслов на тезата 

Статистички органи 

Високи школи фа-
култети, академии, 
до 10 во месецот 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обцас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

8 Извештај за настав- Наставници и соработници во нас-
ипот персонал на тавата, според видот на работ-
виијите школи, БИСО- ниот однос, полот, звањето и ти-
ките школи, фа кул- тулата 
тети и академиите 
(IIIB-60) — годишно 

Статистички органи 

Виши школи висо-
ки школи факулте-
ти и академии 
^о.ц 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Истражувања штос© 
спроведуваат во по-
веќегодишни интер-
вали 

Статистички органи 
9 Индивидуално еле- Назив и место на училиштето; ла-

дење на учениците сонување, презиме и име на уче-
L иа завршните ис- ниците, пол, година на живот, 



пити — одделенија престојувалиште, година и репуб-
во избраните сред- тика односно автономна покраина 
ни училишта — три- во која завршил основно училиш-
годишно од 1982 го- те. успех по одделенијата, зани-
дина мање и положба во занимањето 

на родителите односно издржува-
ните 

СТАТИСТИКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Истражувана кои се 
спроведуваат секоја 
година 

1 Годишен извештај за Број на организации, област и 
научноистражувач- гранка на науката; вработени 
ките и истражувач- според полот и видот на работниот 
ко-развојннте орга- однос, годините на живот, завр-
низации (НИРО) шенчте школи: завршените рабо-

ти, објавените работи, пронајдоци-
те, инвестициите, приходите спо-
ред извори 

Организации на 
здружен труд кои 
вршат научно-ис-
тражувачка и ис-
тражувачко-раз-
војна дејност 
30.04 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас 
ци и упатства; со 
бирање, контрола i 
обработка на пода 
тоци 

2 Годишен извештај за Број на единиците, област и гран-
научноистражувач- ка на науката; вработени според 
ките. наставните и полот, видот на работниот однос, 
истра\.увачко~раз- годините на живот, завршеното 
војните единици на vnn лигите, завршените работи, об-
оргач^запиите и за- пиените работи, пронајдоците, 
ед! шиите 
(НИРО-1) 

инвестициите, приходите според ВОЈНИ единици 
извори 30.04 

Статистички органи 

Организации на 
здружен труд и 
други организации 
кои во составот 
имаат научни и ис-
тражувачко-раз-

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас 
ци и упатства; со 
бирање, контрола ; 
обработка на пода 
тоци 

СТАТИСТИКА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 

Ист г ч>т"гг и а њ i коисе 
сттг^-р: чуваат сакоја 
година 

1 Годишен гратистич- Книги и брошури; според потекло-
ки лист за книгите и то на авторот, изданието јазикот на 
брошурите издавање и оригиналот, јазикот од 
(ШТ-1) кој е преведено делото, децимал-

Статистички органи 

Југословенски би-
блиографски инсти-
тут 
30.03 

Изработка на мето-
дологија; печатење 
на обрасци и упат-
ства; контрола на 



HI-та класификаци ја на видот; ти-
раж, иро] на авторските табаци; 
моето на издавачот и вид на пис-
мото на кое е печатено делото 

2 Годишен статистич- Весници и листови по периодика; Југословенски 6и-
ки лист за весници вкупно печатени броеви. Основач блиографски инсти-
и листови на листот; издавач, намена на тут 
(ИЛ-2) листот; ј азик на кој е печатен 30.03 

листот, годишен т и р а ж и вид на 
писмото на кој е печатен листот 

3 Годишен статистич-
ки лист за списание 
(11IT-3) — годишно 

Време на излегување, вкупно пе-
чатени броеви, основач и издавач 
на списанието, намена, ј а зик на 
кој е печатено списанието, област, 
годишен тираж, вид на писмото 
на кое е печатено списанието 

Југословенски би-
блиографски инсти-
тут 
30.03 

4 Годишен извештај за 
театрите (КУ-1) 

! еатри по видови, состав и ј азик 
на КОЈ се изведуваат претставите; 
претстави; изведени дела според 
поте}:лото и видот: посетители; 
гостувања во земјата и странство; 
вработени; капацитет на театрите 

Сите професионал-
ни и експеримен-
тални театри, ама-
терски и детски те-
атри 
20.09 

5 Годишен извешта ј за Видови на оркестри: концерти; 
филхармониите и посетители; гостувања во земјата 
професионалните ор- и странство; вработени 
кестри (ПО-1) 

Филхармонии и 
професионални ор-
кестри 
20.09 

6 Годишен извештај за 
р а д и о д и ф у з н и т е ор-
ганизации (Радио — 

— 1; ТВ-1) 

Радиостаници според основните 
технички карактеристики на еми-
сијата радио и ТВ програма 
по видовите: радио и ТВ прет-
платници: структура на вработе-
ните работници; приходи и рас-
ходи 

Радиодифузни и 
телевизиски органи-
зации на здружен 
труд и други орга-
низации за своите 
радиостаници и 
студиските центри 
20.02 

податоците; обработ-
ка на податоците за 
СР, САП и С Ф Р Ј 

Статистички органи 
Изработка на мето- — х х X 15.06 
дологија ; печатење 
на обрасци и упат-
ства; контрола на 
податоците; обработ-
ка на податоците з<* 
СР, САП и С Ф Р Ј 

Статистички органи 
Изработка на мето- — х х х 15.06 
дологија ; печатење 
на обрасци и упат-
ства; контрола за 
податоците; обработ-
ка на податоците за 
СР, САП и С Ф Р Ј 

Статистички органи 
Изработка на мете- Печатење на обрас- х х 14.01 
до логи ја, обработка ци и упатства; со-
на податоци за СФРЈ бирање, контрола и 

обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење на обрас- х х 15.02 
дологија, обработка ци и упатства; со-
на податоци за СФРЈ бирање, контрола и 

обоа ботка на пода-
тоци 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење на обрас- х х х 20.04 
дологија, обработка ци и упатства; со-
на податоци за СФРЈ бирање, контрола и 

обработка на пода-
тоци 



7 Годишен извештај за про*--"водени филмови (домашни 
произг-'»1';г. го па фил- - i . . . - . t i . , с п о р е д видот и 
МОБИ (Кино-Тј догтжтг./ITA (долгометражни, крат-

ког, 1етражни) 

Организации на 
здружен труд 
производство на 
филмови 
20.01 

за 

8 Годишен извештај за Извезени и увезени долгометраж- Деловно здружение 
извоз и увоз на фил- ни и краткометражни филмови „Југословија филм" 
МОБИ (Кино-4) видови и земји на извоз одно- 28.02 

сно увоз (потекло) 

Годишен извештај за 
филмовите во про-
мет (Кино-5) 

Зсмта на потеклото и вид на ф и л -
opv, на ком-' оци јалпите ко-

ни11 според јазиците па народи-
те и народностите па кои е ф и л -
мот преведен; дали филмот е 
г(| н к а ж а н во биоскоп, во телеви-
зиска програма и во која репуб-
ли*т односно автономната пок-
раина 

Организации на 
здружен труд за 
промет на филмови 
и Југословенска к и -
нотека 
15.01 

10 Годишен извештај за Вид на биоскоп, капацитети и оп- Сите биоскопи 
биоскопите (Кино-1) гема: п р и к а ж а н и филмови (по ви- С Ф Р Ј 

дови); претстави: посетители; 01.03 
структура на вработените работ-
ници; приходи и расходи 

Истражувања кои се 
спроведуваат во по-
веќегодишни интер-
вали 

И Извешта ј за библио-
теките ^ И Б - П — 
— Тригодишно од 
197с година 

Енбтптптокп според видовите; об-
г-hovof; Ф^пд па библиотека (кни-
/пе; • •'!»<"• нд сварел видот: други 
е1''" и го-'очни фондови според ви-
Д'"! г)' г-гпич^-рп книжен фонд спо-
рт д г-тдпт и начинот на набавка; 
к'пг7'снтт.ггтг t J- i Гк тб лио ѓека — чита-
грг.-т,; весници, списанија 
раколиси и слично користени над-

е и т е библиотеки 
15.02 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија; печатење 
на обрасци и упат-
ства: обработка на 
податоци за С Ф Р Ј 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства: со-
бирање. контрола v 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола V 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола V 
обработка на пода-
тоци 



кор од библиотека и во библиоте-
ка; работници; расходи за набавка 
на книги, весници и списанија и 
друг библиотечен фонд 

12 Извештај за работа-
та на народните и 
работничките уни-
верзитети (НУ-1) — 
тригодишно од 1979 
година 

Универзитети според јазикот на 
народите и народностите; центри, 
катедри, трибини, ^ в е р и ф и к у в а -
ни училишта; семинари и курсе-
ви според видот и времето на тра-
еше: посетители според полот 
јавни предавања други активнос-
ти на универзитетите; вработени 
работници според школската под-
готовка 

1 О ГЛ ̂  .ЛЈ 

те на културата 
(ДК-1) — тригодиш-
но од 1979 година 

па КОЈ работи домот на културата; 
состав на домовите на културата; 
учесници и посетители според ви-
дот на активноста што ја органи-
зирал Ј̂ОМОТ на културата во мес-
тото и вон местото на седиштето 
на домот на културата 

14 Извештај за култур- Назив на друштвото, место и оп-
но-уметничките и штипа; јазик на КОЈ се врши деј-
културно-просвет- носта на друштвото; секции — 
ните друштва групи по составот на друштвото; 
(КУД-1) — петгоди- вработени работници: членови на 
шио од 1981 година друштвото и активни членови 

според социо-економс-ките обе-
лежја. годините на живот и сек-
циите: уметнички приредби, из-
ложби. посетители, учество на 
Фестивали академии, финансиски 
показатели 

15 Извештај за зооло- Површина на зоолошката гради-
на: обтекти за сместување на ж и -т н и т е градини 

(ЗГ-1) 
од 1980 година 

- петгодишно нотните: животни според видо-
вите; број на посетителите; вра-
ботени работници, приходи и рас-
ходи 



16 Извештај за музеи-
те. галериите и ^ и р -
ките (КУ-1 и КУ-5-
.— тригодишно од 
1980 година 

Мучен, галерии и самостојни збир-
ки по вид/;-1" и годината на осно-
ван ».'то. опнент.-рирлжЈ и изло-
жени предмети по збирки; посе-
тители из по'кбц; предавања, 
С1ГШО'\'ТУМИ: дали музејот има 
(ролеска ДИСУ •'»тека архивари^ 
вработени работници на хмузејот 

17 Извештај за архи-
вите (АРХ) три-
годишно од 1979 го-
дина 

ро]от и видот на архивот: над-
лагзмос1? на архивот архивска-
та граѓа по времето на настану-
ва н.сто регистратурски матери-
јал ли гаш и семејни збирки, ко-
р п с а з ш и-ло^-бтт и предавања, 
враоо!сни работници 

L8 Статистички лист за 
недвижни регистри-
рани и евидентира-
ни споменици на 
културата (гради-
телско наследство) 
(ЗСК) — петгодишно 
од 1981 година 

Назив и локација на спохменитдите 
на културата — споменички це-
лини. видот на споменикот, начи-
нот на заштитата на споменикот, 
површината на споменичкиот 
простор, времето на настанува-
њето на споменикот. временскиот 
пеј »под на градење на споменикот, 
с о р т н а т а ма ^апазепост на спо-
меникот. сегашната намена на 
споменикот режимот на заштита 
ра споменикот. сопственоста, 
оГеаоодопогта па средствата за 
ре пошти односно повремено одр-
жува т^е па споменикот, постоење 
на програма на ревитализација 

1Р Извештај за апсам- Приредби (уметнички концерти) 
бдите на народни и- посетители гостувања во земјата 
гри ѓКУ-3> тригоди- и странство, вработени работ-
шно од 1979 година ници 

20 Извештај за основ- Основни организации за ф и -
ните организации за зинка кудтура. вкупен број на 
физичка култура членовите; активни членови по 



(ФК1- и 2) — триго- гранките на ф и з и ч к а т а к у л -
дишно од 1980 годи- тура спрема полот, годините 
на на возраст и социо-економските 

обележја ; функционери и струч-
ни кадри; натпревари, приходи и 
расходи 

21 Извештај за центри- Објекти за ф и з и ч к а култура по 
те за физичка кул- видови; вработени работници; 
тура — тригодишно бројот на корисниците спрема ви-
од 3 9bO година дот на објектот и видот на орга-

низацијата од која доаѓаат; по-
сетители на спортски приредби 
по гранки на ф и з и ч к а т а култура 

22 Извештај за органи- Организации, членство 
зашште на технич- ност 
ката култура во 1980 
година 

и актив-

Статистички органи 

Статистички органи 

СТАТИСТИКА ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 1) 

Податоци за лицата к а ј кои е ут-
врдена заразна болест видот на 
заразните болести и преземените 
мерки 

Исip и жу ван*а што се 
спроведуваат секоја 
година 

1 Извештај за движе-
њето на заразните 
болести определени 
со Законот за зашти-
тата на населението 
од заразните болес-
ти што ја загрозу-
ваат целата земја 
(собирање седмодПР-
ЕЛО — обработка де-
сетдневие, образец 
бр. 7) 

2 Годишен извештај за Податоци за исходот на болеста, 
движењето на зараз- месецот на разгалувањето, полот 
ните болести (обра- и годините на возраст на заболе-
зец бр. 8 и 9) нито, местото на постојаниот пре-

стој 

Заводи за здрав-
ствена заштита на 
републиките и авто-
номните покраини 
31.03 

Заводи за здравствена заштита 
Организации на 
здружен труд во 
здравството секои 
седум дена почну-
в а ј ќ и од 1 ј ануари 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

секои десет 
дена почну-
вајќи од 
01.01 

х х 31.03 

*) Статистиката БО областа на здравството ги содржи статистичките истражувања што ги вршат заводите за здравствена заштита и сојузите на СИЗ на здравствено 
осигурување и здравство. 



3 Годишен извештај за 
и з в р и I е н и т е и i у пи-
ј анчи (еаГчц — 
— трн?!0:ечно. обеа-
ботка годишно, об-
разец ор. 4) 

П о д а т ц и за бројот на вакцини-
раното оица видот на изврше-
ни'! е uxij ни.,ацин. 

Организации на 
здружен труд во 
здравството што 
спроведуваат иму-
низација . К а м п а њ -
ски: 30 дена од из-
вршената имуниза-
ција Континуирано: 
годишно 
01.02 

4 Статистика на леку-
вани болни во служ-
бата за с т а ц и о н а р и 
л е к v в а њ е (coonpai & е 
— месечно, обработ-
ка — годишно, обра-
зец 3-21-61-Е) 

Податоци за пица што се лекувани 
ро стапнепарни здравствени орга-
низации на здружен труд: пол, 
I оди ни на возраст, занимање, ка -
тегорија на здравственото осигу-
рување. дијагноза и должина на 

чувањето. За vmпеците и ди јаг -
нозата на причината за смртта 

Организации на 
здружен труд во 
здравството и други 
организации кои во 
својот состав имаат 
стационар 
До 10. во месецот за 
изминатиот месец 

Статистика на по- Податоци за повредите за лица 
.^родени -ица (coon- што се лекувани во стационарни 
раље — гпс сочно, об- здравствени организации на здру-

ж а т трут : полот, годините на воз-
раст. занимањето категоријата на 
г"расствг»»ото осигурување, вре-

т о на п о г р д а т а . дијагнозата и 
видот па повредата (при работа-
та, вон од работата) 

рчиотка — годишно 
образец 21-li2~B; 

Организации на 
здружен труд во 
здравството и други 
организации што во 
својот состав имаат 
стационар 
До 10. ^ месецот за 
изминатиот месец 

("татистш-гЈ на поро-
зан-.?, (собира::-"1 — 
месечно. <*-~р 
--- т у ѓ о н о ; oopaicu 

Податоци за родилкзта, пораѓа-
ња г nor.oi • С'а!-отрто. Податоци за 
Г;: 1л 'рата на родплката и ново-
; - .-''-цчето ]« состојбата при испи-
шувањето. За умрена родилка и 
новороденче податоци за причи-
ната па смртта 

Организации на 
здружен труд во 
здравството што во 
својот состав имаат 
породилиште 
До 10. во месецот за 
изминатиот месец 

7 С т а т и с т и ^ на аб^Р- Податоци за поранешните бреме-
си (.с-оп -мѕр --- о у п - и 'лт/сл. видот на се-

гае^ечно. о"-' ^ а гњчп; от аГ^ртус, комуникациите. 
— го родно, образец ' f" г дог и бројот на сега живите 
3-21-64-Б) де Ј а 

Организации на 
здружен труд во 
здравството кои во 
својот состав имаат 
гинеколошки одде-

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас- х х х 31.03 
ци и упатства, со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обпас- х 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас- х 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

31.12 
за претход-
ната година 

31.12 
за прет-
ходната го-
дина 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
ца податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас- х 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

31.12 
за прет-
ходната го-
дина 

Заводи за здравствена заштита 
Изработка на мето- Печатење на обрас- х 

ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

дологија, обработка 
на податоци за С Ф Р Ј 

X X 31.12 
за прет-
ходната го-
дина 



денија или диспан-
з е р за заштита на 
жената 
До 10. во месецот за 
изминатиот месец 

8 Статистика на лица Податоци за лица што биле на 
на рехабилитација рехабилитација во здравствени 
сооирање 
но, обработка — го-
дишно, образец 3-21-
-65-Б) 

месен- организации на здружен труд: 
пол, брачна состојба, работа што 
ја вршат, гранка на стопанска 
дејност категорија на здравстве-
но осигурување, болести и состој-
би поради кои се врши рехабили-
тација. траење и исход на реха-
билитацијата 

Организации на 
здружен труд во 
здравството кои • 
спроведуваат реха-
билитација 
До 10. во месецот за 
изминатиот месец 

Заводи за здравствена заштита 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Заводи за здравствена заштита 

9 Статистика на при-
времена неспособ-
ност — спреченост за 
работа (собирање — 
— месечно, обработ-
ка — годишно, обра-
зец 3-00-61) 

Податоци за активните осигуре-
ници привремено неспособни за 
работа поради болест или пов-
реда" пол. гранка на стопанска 
дејност, дијагноза, причина за 
привремена неспособност профе-
сионално заболување и др.) и дол-
жина на привремена неспособност 
— спреченост за работа 

Организации на 
здружен труд во 
здравството кои 
отвораат боледува-
ње на активни оси-
гуреници привреме-
но неспособни за 
работа 
До 10. во месецот за 
изминатиот месец 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Заводи за здравствена заштита 

10 Статистика за рабо-
тата на службата на 
организациите на 
здружен труд во 
здравството (собира-
ње тримесечно, об-
работка — годишно, 
обрасци 3-01-60 до 
3-21-60) 

Податоци за медицинските кадри 
по профили на вработени во соод-
ветна служба, за бројот на орга-
низационите единици, за посетите 
ка ј лекари и други медицински 
работници, за категоријата на 
здравственото осигурување на 
лица што ја посетиле здравстве-
ната организација 

Организации на 
здружен труд во 
здравството, посеб-
но за секоја служба 
15.04 
15.07 
15.10 
15.01 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас- х 
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

11 Статистика на утвр- Податоци за заболувањата (пособ-
дените заболувања и но професионални заболувања) 
состојба и во амбу- и состојбите утврдени во сподвет-
лантно-поликлинич- ни служби ка ј оние лица што им 

Заводи за здравствена заштита 

Организации на 
здружен труд ве 
здравството, посеб-
но за секоја служба 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас- х 
ци и упатства; соби-
рање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 



i Ч/ УХ ji-J, НУ/ U U l i v J V . 

ски служби (собира-
ње. тримесечно, об-
работка — годишно 
обрасци 3-01-70 до 
3-07-70) 

Ч- U V J J J l J U i / 1 4 . LJ U W р X и — 

низации за давање здравствена 
заштита 

15.07 
15.10 
15.01 

12 Статистика на 
здравствени работ-
ници — годишно 

Податоци за здравствените работ-
ници по профил на специјалност, 
години на возраст видот на уста-
новата каде што работи, работ-
ниот однос и вршење на приват-
на практика. Состојба на 3 март 

Организации на 
здружен труд во 
здравството, и дру-
ги организации што 
вработуваат здрав-
ствени работници и 
секој поединец кој 
врши приватна 
практика 
15.10 

13 Годишен извештај за 
организационата 
структура. кадрите 
и опременоста на ор-
ганизациите на здру-
жен труд во здрав-
ството ^образец 
3-00-60) 

Податоци за мрежата на здравст-
вените организации, кадрите и 
капацитетот по организациони 
ситници. Податоци за опременос-
та [та здравствените организации 

Организации на 
здружен труд 
здравството 
15.01 

во 

14 Извешта ј за состој-
бата на загаденоста 
и мерките што се 
преземени за зашти-
та на воздухот, вода-
та и земјиштето од 
тоннзирачки зраче-
ња и други штетни 
материи што го за-
грозуваат животот и 
здравјето на луѓето 
(собирање — триме-
сечно, обработка — 
— годишно) 

Изворите и причините на загаду-
вање. број на извршените прег-
леди. степенот на загаденоста, ви-
дот и количеството на штетни ма-
терии. последиците на загаденос-
та и видот на преземените мерки 
но медиум (воздух, вода, зем-
јиште) 

Органи на управата 
надлежни за рабо-
тите на санитарната 
инспекција, органи-
зации на здружен 
труд во здравството 
и други организации 
што во рамките на 
својата дејност се 
занимаваат и со 
анализа на зашти-
тата на човекова-
та средина 
До крајот на јануа-
ри за претходна го-

Заводи за здравствена заштита 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФГЈ 

Печатење на обрас- з 
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Заводи за здравствена заштита 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Заводи за здравствена заштита 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 



Заводи за здравствена заштита 
15 Извештај за здрав-

ствената состојба и 
здравствената заш-
тита на работниците 
што работат на за-
грозени работни ме-
ста (собирање и о-
брабо:ка — полуго-
дишно) 

Податоци за бројот на загрозе-
ни, е работни меига, бројот на ра-
ботилница што работат на загро-
зени работни места, бројот на 
прегледаните работници, бројот 
на работниците ка ј кои е утвр-
дена пѕталошка состојба спрема 
диј ап газите по скратената листа 
и сето тг>а по гранки на стопан-
ски дејности. Податоци за бројот 
на редовни и контролни прегледи 

Организации на 
здружен труд во 
здравството кои во 
свој от состав имаат 
служба за медицина 
на трудот ко ја вр -
ши медицински пре-
гледи на работници-
те што работат на 
загрозени работни 
места и други орга-
низации на з д р у ж е н 
труд во здравството 
кои со договор се 
обврзале да вршат 
периодични меди-
цински прегледи 
03.01 
03.07 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

30.05 
31.10 

16 Тримесечен извеш- Повредени лица по 
та ј за несреќите при пол. Смртни случаи 
работата (собирање и 
обработка — триме-
сечно) 

дејности и Организации на 
здружен труд и за-
едници 
20.01 
20.04 
20.07 
20.10 

Заводи за здравствена заштита 

Изработка на мето-
дологија. обработка 
на податоци за С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

30.04 
31.07 
31.10 

17 Годишен извешта ј Повредени лица спрема дејности, 
за несреќи при ра- врчин па настанување на несре-
ботата (собирање, ќ^та. материјалната причина, ири-
тримесечно. обработ- р:\т ега рта повредата и причи-
на — годишно) ната за несреќата 

Организации на 
здружен труд и за-
едници 

Заводи за здравствена заштита 

Изработка на мето-
дологија, обработко 
на податоци за С Ф Р Ј 

Печатење на обрас- х 
ци и упатства: со-
бирање. контрола и 
o f w б о т к а на пода-
тоци 

30,05 

18 Пробно истражува- За новороденче: пол. виталитет, 
ње за статистиката т е л а н а . должина, католошка сос-
на родените во 1978 '-oiGa. состојба при и с п и с и в а њ е 
дина (образец ..При- од ПОРОттилиштете ред на раѓање 
јава на раѓањето") на детето, каде е родено детето и 

кој дал помош 

*) Во соработка со статистичките органи. 

Организации на 
здружен труд во 
здравството и мати-
чари на избрани 
подрачја 

Заводи за здравствена заштита1) 

Изработка на мето-
дологија, печатење 
на обрасци и анали-
за на резултатите 

Учество во изработ-
ката на методоло-
гијата. преведување, 
инс^пуктажа и со-
бирање 

- х 31.12 
1978. 



За пораѓање: видот на пораѓањето, 
положбата на плодот и бројот на 
децата родени во ова пораѓање 
За матката и таткото: годините на 
возраст, народност, школска под-
готовка, занимање, положба во 
занимањето датум на склучување 
на бракот, жипеа тиште на м а ј к а -
та број на поранешни пораѓања 
и број на абортуси 

19 Пробно истражува- Пол и години на возраста на ум-
ље за статистика р е н т о лице брачна состојба, на-
на умрените во 1978 род!.ост. школска подготовка, за-
го лина (образец 
„Пријава на смртта") 

помање занимање ца издржала-
т;--лот. положба во занимањето, 
живе чгините лекување причина 
за слт! об у киша и др. 
За насилна смрт: видот, времето 
га повредата, природата на пов-
редата. надворешна причина за 
повредата, каде настанал случа-
јот. причина за смртта, обдук-
ција и др. 

Организации на 
здружен труд во 
здравството, лекари 
лица што вршеле 
увид и матичари на 
избрани подрачја 

Заводи за здравствена заштита1) 
Изработка на мето- Учество во изработ- -
дологија, печатење 
на обрасци и анали-
за на резултатите 

ката на методоло-
гијата, проведување, 
инструктажа и со-
бирање 

- х 31.12 
1978. 

Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување 

20 Месечен извештај за Состојба и движење на осигуре-
осигурениците?) ници. по дејности, пол и основ на 
(ЗС-1) ос пту ру па ње 
— од 1973 заклучно Сосгго;еа и д в и ж е н а на осигуре-
со ]1г.о година ници -"пдп .> р< ни само на здравст-
— од UW1 година пено осигуруваше, по пол и основ 

на о^гтn'nvr.aibeTo 

и здравството 
СИЗ на здравстве-
ното осигурување и 
здравството 
10. мес. 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за С Ф Р Ј 

Печатење на обрас- х 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 30. мес. 

Мег з че и ил нс шта", за 
лицата на кои им се 
обезбедува здрав-
ствена заштита спо-
ред конвенциите на 
товар на странските 
носители на социјал-
ното осигурување 
(ИН-1) 

*) Во соработка со статистттчкттте органи. 
*) Корисници на права-по основ на здравственото осигурување. 

Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување 
и здравството 

,•"уго; л-w- че ки дп:г-:ав1 ани враоо-
тепи во странство, нивни членови 
не семејство што имаат ж и в е а -
лиште во Југославија , уживатели 
на странски пензии и нивни чле -
нови на семејство што имаат 
живеалиште во Југославија 

СИЗ на здравстве- Изработка на м е д -
ното осигурување и дологија, обработка 
здравството на податоци за-СФРЈ 
10. мес. 

Печатење на - обрас- х 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 30. мес. 



с о ј у з и на с и з на здравственото осигурување 
и здравството 

Тримесечен извешта ј 
за привремена не-
способност — спре-
ченост за работа 
(ЗС-2) 

Случаи и денови на привремена 
неспособност — спреченост за ра-
бота, според полот и основните 
причини на неспособност — спре-
ченост спрема изворите на средст-
вата од коп се исплатува надомест 
на личниот доход 

СИЗ на здравстве-
ното осигурување и 
здравството 
30.04 
31.07 
31.10 
28.02 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување 
и здравството 

23 Тримесечен извештај Случаи и денови на болничко ле-
за користење на пра- кување, бројот на издадените ле-
вата од здравствено- кови. како и користеле на други 
то осигурување на права 
работници и земјо-
делци 
(ЗС-4/РАД и 
ЗС-4/ЗЕМ) 

СИЗ ма здравстве-
ното осигурување и 
здравството 
30.04 
31.07 
31.10 
28.02 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување 
и здравството 

24 Збирен тримесечен и Приходи и расходи спрема струк-
годишен извештај за турата на контниот план на С И З 
приходите и расхо- со финансиски резултат и посеб-
дите на СИЗ на ни податоци (резерви, кредити, 
здравствено осигу- инвестиции, обврски и др.) 
рување и здравство- Расходи по видот (амбулантно ле-
то — по видови на кување, с т а ц и о н а р и лекување, 
заедници лекови и др.) 

СИЗ на здравстве-
ното осигурување и 
здравството 
30.04 
31.07 
31.10 
28.02 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

25 Тримесечен и годи-
шен извештај за 
приходите и расхо-
дите на заедниците 
на здравственото 
осигурување и 
здравство — поеди-
нечно за СИЗ 

Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување 
и здравството 

Вкупен приход, вкупен расход со 
финансиски резултати 

С И З на здравстве-
ното осигурување и 
здравството 
30.04 
31.07 
31.10 
28.02 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 



26 Збирен годишен би-
ланс на состојбата 
на СИЗ на здрав-
ствено осигурување 
и здравство — спо-
ред БИДОВ И на заед-
ниците 

Состојба на средствата и извори-
те на средствата спрема структу-
рата на контниот план на СИЗ 

Сојузи на С И Ј на здравственото осигурување 
и на здравството 

СИЗ на здравстве- Изработка на мето- Печатење на обрас-
ното осигурување и дологија, обработка ци и упатства; со-
здравство на податоци Зе С Ф Р Ј бирање, контрола и 
28.02 обработка на пода-

тоци 

27 Годишен заклучен 
лист на републички-
те и покраинските 
заедници на здрав-
ствено осигурување 
и здравство 

Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување 
и на здравството 

Промет и состојба спрема струк-
турата на контниот план на СИЗ 

Републички и по-
краински заедници 
на здравствено оси-
гурување и здрав-
ство 
28.02 

И з р а б о т к а на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства: со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Истражување што се 
спроведуваат во по-
веќе годишни интер-
вали 

23 Извешта ј за лекови- Издадени лекови по основни 
те што се издадени групи на видови лекови и вред-
на осигурени лица пости на лекови, животни групи 
— пет год и т н о од на осигурени лица 
1981 година 

Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување 
и на здравството 

СТАТИСТИКА НА ПЕНЗИСКОТО И И Н В А Л И Д С К О Т О ОСИГУРУВАЊЕ 

ТИТО СР 
е иг^ и k i т (е к ој а 
година 

1 Мтечс-т изрештај за Состојба на осигурениците 
осигуреници (ОС-1) 1) дејности и пол 
— поедикстттуо за 
СИЗ на гд- 'аветне но 
оги гу ру в -] 'ос и ц а р -
ство — од 1 Г)П1 го-
дина 

по СИЗ на пензиско и 
инвалидско осигу-
рување 
25. месеци 

Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско 
осигурување 

Изработка на мето- Печатење на обрас-
ло логи ја, обработка ци и упатства; со-
на податоци за С Ф Р Ј бирање, контрола и 

обработка на пода-
тоци 

*) Корисници на права по основ на здравствено осигурувале. 



Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско 
осигуруваше 

2 Месечен извештај за Состојба и движење на уживате -
уживателпте па пра- лите ма п р в о т о по видовите на 
ва врз основа на ион- прскоти и вкупен број на исплати 
зиско и и неа дс хо 
осигурување (ОС-3) 

СИЗ на пензиско и 
инвалидско осигу-
рување 
25. месеци 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Тримесечен и годи-
шен извештај за при 
ходите и расходите 
на заедниците на 
пензиското и инва-
лидското осигурува-
ше 

Приходи и расходи спрема струк-
турата па контниот план на СИЗ 
со финансиски резултати и по-
себни податоци (резерви, креди-
ти. инвестиции обврски и др.) 
Расходи по видот (старосна пен-
зија. инвалидска пензија, семејна 
пензија, заштитни додатоци и др.) 

Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско 
осигурување 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

СИЗ на пензиско и Изработка на мето-
инвалидско осигу- дологија, обработка 
рување на податоци за С Ф Р Ј 
30.04 
31.07 
31.10 
28.02 

4 Годишен извештај за Уживатели на пензии по видот на 
усогласување напон пензијата, полот стажот и виси-
зиите со економски- ната на пензијата 
те движења (ОС-4) 

Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско 
осигурување 

СИЗ на пензиско и 
инвалидско осигу-
рување 
31.05 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

5 Годишен извешта ј за 
уживателите на пен-
зии што првпат ос-
твариле право 
пензија (ОС-6) 

Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско 
осигурување 

Уживатели на старосна и инва-
лидска пензија, по полот, години-
те на живот, стажот, износот на 

на пензијата а за инвалидски пензии 
— според дејноста и причините 
за инвалидност; семејните — 
спрема видот на пензијата (вДО-
БИЦИ. вдовици со деца дена и ел.) 
и височината на пензијата 

СИЗ на пензиско и 
инвалидско осигу-
рување 
31.05 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства: со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско 
осигурување 

6 Годишен извешта ј за Уживатели на пензии спрема ви-
уживателите на пен- дот на пензијата. полот, износот 
зија на кои им пре- на пензијата и бројот на годините 
станало правото на на користење на пензијата 
пензија (ОС-7) 

СИЗ на пензиско и 
инвалидско осигу-
рување 
38.02 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за С Ф Р Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 



Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско 

7 Годишен извешта ј за Инвалидите на трудот што имаат 
инвалидите на тру- право на рехабилитација (се нао-
дот (ОС-9) i aa r или чекаат професионална 

рехабилитација) , спрема причи-
ната на инвалидноста: инвалиди 
на трудот кои чекаат вработува-
ше, спрема полот, годините на 
живот и степенот на стручното 
образование 

осигурување 
СИЗ на пензиско и 
инвалидско осигу-
рување 
31.03 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци га СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства: со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 30.04 

Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско 
осигурување 

8 Годишен биланс на Светотба на ср^дстг^та и изворите 
состојбата "а за.'очни- на средства спрема структурата 
ците на пензиско и на контниот план на СИЗ 
i-шг а л и деко осигуру-
вање 

И с т р а ж у в а л а што се 
спроведуваат по по-
веќегодишни интер-
вали 

9 Извешта ј за псигу- О т' гупеници спрема полот, годи-
рениците (ОС-2) — пито ио жирог основата на оси-
тригодишно од 19dl т. 'pvr апчето, старост, учество во 
година и доцнетите ; осигуреници 

си подот и годипите рта ж и -
гот поединечно за СИЗ на здрав-
ствено осигурување и здравство 

СИЗ на пензиско и 
инвалидско осигу-
рување 
28.02 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

- х х 10.03 

Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско 
осигурување 

10 Извешта ј за у ж и в а -
телите на правата од 
пензиското и инва-
лидското осигурат- а -
њ е (ОС-5) — ТРИГО-
ДИШНО о д 1981 г о -
дина 

УЖИРГТСТИ на старосна и инва-
лидска и т р а т а по подот, годи-
ните па жжж/Т, периодот на ост-
F А РУВО'ДОТ0 га правото, стажот, 
РЧ.'очинаЈа па попзијата; семеј-
ниот и <w1 ира спрема видот на 
пешту ата (одот ицн. в доел! ци со 
дена и деца) и височината на пен-
зијата ; уживатели на надомест за 
телесно оштетување спрема при-
чината и степенот на телесното 
оштетување 

*) Во материца пите за пол ro^vr < 
ните обележја: занимање, школска 

; . оног та матичната евиденција на осигурениците се предвидува проширување на содржината на ова истражувале со след-
подхотовка, квалификации, часови на работа и чист личен доход« 



СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА И НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАП 

Истражувања што 
се спроведуваат се-
која година 

1 Годишен извештај Број на организациите и едини-
ца организациите за цнте; Опфатени деца: спрема по-
предшколско вое- лот и возраста и спрема вработе-
литчо-образовната моста и социоекономската кате-
рабога (ПШВ) ѓорија на родителите; деца под 

старателство, должина на днев-
ниот престој и исхрана; партици-
пација на заедницата во трошо-
ците на престојот за деца: бројот 
на децата кои не се примени по-
ради исполнетиот капацитет. Про-
сторот спрема на Ате ната и повр-
шината и вработените работници 
спрема профилот и стручноста 

Детски јасли, гра-
динки, забавишта и 
комбинирани орга-
низации 
31.03 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас- 2 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 

за домовите на уче-
ниците во студент-
ските домови (ШД) 

2 Годишен извештај Број на домовите; ученици и сту-
денти спрема еоцио-професионал-
ката категорија на родителите; 
ученици и студенти за кои роди-
телите поднесуваат трошоци на 
престојот во пол износ и од пар-
тиципацијата на општеството; 
број на учениците сместени во 
домовите по одлуката на судот. 
Број на ученици и студенти кои 
не можеле да бидат примени по-
ради исполнетиот капацитет. Про-
сторот спрема намената и повр-
шината и вработени работници 
спрема профилот и стручноста 

Домови на ученици-
те, студентски до-
мови и домови за 
згрижување на деца 
спречени во психи-
чкиот и физичкиот 
развиток 
31.03 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас- з 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

3 Годишен извештај Број на организациите; организа-
за организациите за цип кои вршат функција на дис-
труд со воспитно циплински центар; корисници 
запуштени деца и под старателство; корисници кои 
младина (ВЗ) поминале низ дисциплински цен-

тар и кои се оспособени за зани-
мање; корисници спрема полот и 

Прифатилишта, 
прифатни станици, 
младински работил-
ници, заводи и до-
мови за воспитно 
запуштени деца и 
младина 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

возраста, спрема училиштето кое 31.03 



го посетуваат, спрема семејните 
прилики (потполно — непотполно 
семејство), спрема социо-профе-
сиопала категорија на родители-
те. спрема начинот на приемот во 
установата; корисниците кои се 
упатени од установата; корисни-
ците на заводот и на домовите за 
воспитно запуштени деца и мла-
дина сирома должината на прес-
тојот IT спрема зачестеноста на 
приемот во дом (повратници). 
БРОЈ на лицата кои не се приме-
ни поради пополнет капацитет; 
просторот спрема намена и повр-
шина и изработено^ на работни-
ците спрема профилот и струч-
носта 

4 Годишен извештај Број на корисниците на додато- Самоуправни инте-
за корисниците на кот за деца и број на децата по ресни заедници за 
додатокот за деца категории корисници. Височини детската заштита, 
(ДД) на средствата и просечен износ односно социјалната 

на детскиот додаток заштита 
31.03 

5 Годишен извештај Состојба и движење на бројот на Центри за социјал-
га корисниците и корисниците спрема категориите на работа или слу-
формите на сопи- на заштита и на соцпо-економс- жба за социјална 
јалната заштита кито групи: корисници на соци- заштита при собра-
(СЗ-1) јадната заштита спрема формите нијата на општини-

ка социјална заштита; деца и те 
младина — корисници на соци- 31.12 
јална заштита спрема формите на 
заштита и по полот и возраста; 
возрасни лица — корисници на 
социјална заштита спрема фор- 4 

мито на заштита по повод и го-
дините на живот: категоризација 
на децата спрема степенот на ин-
валидноста, по полот и возраста 

6 Годишен извештај 
за остварување на 
основните права на 

Адреси и податоци на корисни-
ците на основното прарѕо, пол. го-
дина на животот, основ за здрав-

Општииеки орган на 
управата мадлежеи 
за лрашан»ата на 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење на обрас- х 
дологија, обработка ци и упатства; кри-
на податоци за СФРЈ трола на податоци 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обр&с- х 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 
Изработка на мето- Печатење на ©брас- х 
д е л о в а , обработка ци и упатства; соши-
ва податоци за СФРЈ ран»е на податоци; 



борците, на воените ствена заштита, степен на струч-
инвалиди и семеј- ното образование, народноста, за-
ствата на паднатите цимање и положба во занимањето, 
борци (боречка за- учество во НОВ, правото кое го 
штита) остварува како личен или семеен 

корисник според сојузните про-
писи 

Истражувања што 
се спроведуваат во 
повеќегодишни ин-
тервали 

7 Статистички извеш- Број на домови; деца спрема воз-
тај за домовите за раста и полот, према семејните 
сместување на деца прилики (потполно — непотполно 
лишени од родител- семејство), спрема социо-профе-
ско грижење (СЗ-20) сионалната категорија на родите-
— двегодишно од лите. спрема плаќање на престо-
1979 година јот. спрема училиштето кое го по-

сетува; деца под старателство и 
деца сместени по одлука на су-
дот; деца кои не се примени по-
ради пополнет капацитет: прос-
тор спрем;! намената и површи-
ната: вработени работници спре-
ма профилот и стручноста 

Број нм домови; деца спрема се-
мејните прилики (потполно — не-
потполно семејство), спрема по-
лот и сопио-профссионалната ка-
тегорија на родителите, спрема 
плаќање на престојот; деца под 
старателство; деца на социјал-
ни осигуреници: деца кои по-
сетуваат I ико ла и кои се оспо-
собуваат за работа; деца кои не 
се примени поради пополнет ка-
пацитет. ПРОСТОР спрема намена-
та и површината: вработени ра-
ботници спрема профилот и 
стручноста 

9 Извештај за орга- Број на работилници, на заводи 
низацшѓтр за про- и центри ин в:- ли ли со потпол-
фесионална реха- но сместување; вработени ин-

борците и воените 
инвалиди 
31.01 

8 Извештај за домо-
вите за згрижување 
на потешки инва-
лидни деца (СЗ-30) 
— двегодишно од 
1979 година 

пренесување на по-
датоци на картички 
— ленти; логичка и 
сметковна контрола 

Статистички органи 

Статистички органи 

Статистички органи 



билитација (СЗ-40) ва лиди и рехабилитанти спрема 
двегодишно од 1979 правниот основ и видот на инва-
година лидноста; вработени инвалиди и 

рехабилитанти спрема полот, деј -
носта која ја вршат и причините 
на вршење на дејноста; рехаби-
литирани спрема плаќање на 
трошоците на престојот; оспосо-
бени инвалиди спрема полот и 
вработувањето; одбиени барања 
за професионална рехабилита-
ција или вработување; вработени 
работници спрема профилот и ин-
валидноста 

10 Извештај за прифа-
тилишта за возрас-
ни (СЗ-5Г- — двего-
дишно од 1979 го-
дина 

Број на прифатилишта; штитни-
ци спрема полот, годините на ж и -
вотот. еоцио-професионалните ка-
тегории и причината на приемот 
во прифатилиштето; штитници 
упатени од прифатилиштето 
спрема видот на згрижување; 
вработени работници спрема про-
филот и стручноста 

И Извештај за орга-
низациите за смес-
тување и згрижува-

Број на домови; корисници спре-
ма полот, годините на животот, 
гопио-професионалните катего-

њс на возрасни ли- рич, причината на сместување и 
ца (СЗ-52) — двего-
дишно од 1979 го-
дина 

плаќање на трошоци на престо-
јот: број на одбиените барања по-
ради пополнет капацитет; прос-
тор спрема намената и површи-
ната: вработени работници спре-
ма профилот и стручноста 

12 Извештач за цен- Број на центрите: година на ос-
трите за социјална играњето; општините кои цента-
ра^пта 'СЗ-П') — рот ги покрива, развиеност на 
двегодишно од 1979 поитрите и спрема формите на со-
година ПИЈ алма заштита и функциите 

што ги вршат 

Статистички органи 

Статистички органи 

Статистички органи 



СТАТИСТИКА НА ПРАВОСУДСТВОТО 

Истражувања што 
се спроведуваат се-
која година 

Истражување за 
полнолетни лица 
против кои постап-
ката по кривичната 
пријава и претход-
ната постапка е за-
вршена (СК-1) — 
присобирање месе-
чно. обработка го-
дишно 

Пријавено лице — познат стори-
тел, по годините на животот и по-
лот; непознат сторител; кривич-
но дело, време на извршување на 
делото; подносител на пријавата ; 
видот на одлуката; отфрлена при-
јава, прекината истрага, запрена 
истрага, поднесен обвинителен 
акт — обвинителен предлог, трае-
ње на притворот и траење на пос-
тапката 

Статистички органи 

Општинско и окру- Изработка на мето-
жно јавно обвини- дол оги ја, обработка 
телство на податоци за СР, 
05. мес. САП и СФРЈ 

Печатење на обрасци 
и упатства; присоби-
раше на податоци, 
пренесување на по-
датоци на картички-
- ленти; логичка и 
сметковна контрола 

X1) X 01.04 
01.06 

Статистички органи 

2 Истражување за об-
винетите полнолет-
ни лица против 
кривичната постап-
ка е правосилно за -
вршена (СК-2) — 
присобирана месе-
чно, обработка го-
дишно 

Обвинето лице (обвинителен акт, 
обвинителен предлог приватна 
тужба), по годините на животот 
и полот; кривично дело, време и 
место на извршување на делото; 
материјална штета, траење на 
притворот и траење на постап-
ката; вид на одлуката: з апирање 
на постапката, ослободување од 
обвинението, обвинението е одбие-
но, донесената одлука за примена 
на мерките за безбедност, прогла-
сена е виновно. Осудено лице, 
кривично дело, главни и споредни 
казни, условна осуда, судска опо-
мена. прогласено е виновно а е 
ослободено од казна, воспитна 
мерка на помлади полнолетни 
лица, ублажување на казната , 
мерки на безбедност, поранешна 
осуда, одземање на имотна корист, 
занимање, години на животот, 
пол, соучесништво, број на лица 
во извршување на делото, стекну-
вање. народност, државјанство , 
школска подготовка и брачна сос-
тојба 

Општински и окру-
жни првостепен суд 
05. мес. 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за Ј Ф Р Ј 

Печатење на обрасци х1) х 
и упатства; присоби-
ра ње на податоци, 
пренесување на по-
датоци на картички-
- ленти; логичка и 
сметковна контрола 

01.04 
01.06 

*) Податоците се обработуваат по подрачјата на општинските и окружните јавни оСвн нителства, општинските и окружните судови и општини како ме сто на извршува^ 
вл кривичното дело. 



Статистички органи 
Истражувања за ма-
лолетно лице спре-
ма кое постапката 
по кривичната при-
јава и подготвител-
ната постапка е за-
вршена. (СК-3) — 
собирање месечно, 
обработка годишно 

Пријавено лице. години на живо-
тот. пол, занимање JiKonuia под-
готовка, поранешна осуда кри-
вично дело време на извршување 
на делото, подносител На прија-
вата. соучесништво. стекнување, 
материјална штета мерки во те-
кот на подготвителната постапка, 
вид на одлуката (постапка не е 
поведен, подготвителната пос-
тапка е запрена, поднесен пред-
лог за изрекување на казна-
-мерка): траење на притворот и 
траење на постапката 

Општинско и окру-
жно .авио обвини-
телство 
По. мес. 

Изработка на мето-
дологија, обр-.ботка 
на податоци за Сг 
САП и СФРЈ 

Печатење на ПЅ.Ј . 
и упатства: присоби-
раше на податоци, 
пренесување на по-
датоци па картички-
-хекти; логичка и 
сметковна контрола 

X1) X 01,04 
01 .06 

Статистички органи 
4 Истражување за ма-

лолетно лице спре-
ма кое кривичната 
постапка пред сове-
тот е правнесилно 
завршена (СХ--4) — 
собирање месечно, 
обработка годишно 

Обвинето лице (поднесен предлог 
до советот за изрекување казна, 
односно мерки), кривично дело. 
време и место на извршу-
вање на делото, подносител на 
пријавата, мерки во текот и а под-
готвителната постапка, материјал-
на штета, траење па притворот и 
траење на постапката, вид на од-
луката (запрена постапка пред со-
ветот, одлука за изрекување ргаз-
нз на малолетнички затвор, вос-
питни мерки мерки иа б е з е д -
ности поранешни осуди, занима-
ње. години на животот, пол, соу-
чесништво. број па липа во изви-
шување на делото, стекнување, 
народност државјанство шкотс-
ка подготовка, брачна состојба, 
семејни прилики 

Општински и окру-
жни првостепен суд 
05. мес. 

Изработка на метот 
до логи ја, Ol'рПот 1: а 
на пол-тони за СР, 
САП и СФРЈ 

Печатење на обрасци 
и упатства; присоби-
рана на податоци, 
пренесување на по-
датоци на картички-• 
-ленти: логичка и 
сметковна контрола 

X1) X х 01.04 
01.06 

Статистички органи 

5 Истражување за од- Пријавено лице дејност, занима-
ње, подносител на пријавата, сто-
пански престап вид па одлука 
: отфрлена пријава, обвинителен 
предлог), траење на постапката 

Надлежно јавно об-
винителство 
05. мес. 

Изработка на мето-
дологиј а, обрабо! ка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства, со-
бирање контрола и 
обработка на пода-
тоци 

01 05 
01.06 говорните лица ПРО-

ТИВ кои постапката 
по пријавата за 
стопански престап 
завршена (СП-1> — 
собира рве месечно, 
обработка годишно 

') Податоците се обработуваат за подрачјата на окружните јавни обвинителства и подрачјата на окружните судови и општини како место на извршување на кри-
вично дело. 

Љ 



Истражување за од-
говорните лица про-
тив кои постапката 
за стопански прес-
тап е правосилно 
завршена (СП-2), со-
бирање месечно, об-
работка годишно 

Обвинето лице, дејност, занимање, 
шло чека подготовка, соучесништ-
во. с е к н у в а ш е , поранешна осуда, 
подносител па пријавата, стопан-
ски преса ап, вид на одлука (пра-
ш т а та постанка, о б в и ни т е л i i и от 
предлог е отфрлен, обвинител-
ниот предлог е одбиен, ослободено 
е од обвинение, прогласено е од-
говорно, со парична .казна, услов-
на осуда, зшптлтпа мерка); трае-
ње на постапката 

Надлежен 
пен суд 
05. мес. 

првосте-

Истражување за 
правните лица про-
тив кои постапката 
по пријавата за сто-
пански престап е 
завршена (СП-3) — 
собирање месечно, 
обработка годишно 

Пријавено лице, дејност, подно-
сител па пријавата, стопански 
престап, вид па одлука ;отфолена 
пријава, обвинителен предлог), 
траење на постапката 

Надлежно јавно 
вин ите л ство 
Об. мес. 

об-

8 Истражување за 
правните лица про-
тив кои постапката 
за стопански прес-

. тап е правосилно 
завршена (СП-4) со-
бирање месечно, об-
работка годишно 

Обвинето лице. дејност, соучес-
ништво, стекнување, поранешна 
осуда, подносител на пријавата, 
стопански престап, вид на одлука 
(обвинителниот предлог е отфр-
лен, обвинителниот предлог е од-
биен, ослободено е од обвинение, 
прогласено е ОДГОВОРНО, парична 
казна, условна осуда, заштитна 
мерка имотна корист); траење на 
постапката 

Надлежен 
пен суд 
05. мес. 

прЕосте 

9 Истражување за Рид па спорот, вредност на спо-
правосилно решени рот решение на спорот, те рато-
стопански спорови гал алга ПРВИЧНОСТ ПЈ -""гранките 
(СПС-11) —• годишно ГРД на сопственост и д и в о с т која 

ја вршат странките t o спорот 

На дложен првосте-
пена СУД 
05. мес. 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола, и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 

Изработка рта мето-
долошка, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење Ета обрас-
ци и упатства: со-
биргаве. контрОла и 
обработка на пода-
тоци 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија. обработка 
на податоци за СФРЈ 

ПеччЈењр на обрас-
ци и упатства; со-
бирање КОНТРОЛ-« и 
о б о б е т к а на пода-
тоци 



10 Статистички извеш-
тај за пр од .метите на 
истрагата и за при-
творот (РС-пстр) — 
годишно 

Примени, решени и нерешени 
предмети на истрагата, пица про-
тив коп е нареден притвор, трае-
ше па притворот во претходната 
кривична постапка жалбите уло-
жени на решенијата на истраж-
ниот судија 

Редовен суд надле-
жен за водење пос-
тапката1) 

Секретари!ати за 
Изработка па мето-
де логи ј а, обра Гпj гка 
на податоци за СФРЈ 

правосудство 
Печатење ил обрас-
ци и уп. it ст в а, со-
бирање контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х2) х 01. G5 

11 Статистички извеш-
тај за кривичните 
предмети на пол .по-
летни лица по прво-
степената постапка 
(РС-к/1 — годишно 

Примени, роп гени и нерешени 
предмети, резултати на завр-
шуваше па првостепената кри-
вична постапка 

Редовен суд надле-
жен за водење на 
постапката1) 

С е к р е т а р и ј а т за правосудство 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х2) х 01.05 

12 Статистички извеш-
тај за кривичните 
предмети на мало-
летници во подгот-
вителната постапка 
и во, постапката 
пред советот за ма-
лолетници и за при-
творот на малолет-
ници (РК-к / I Ml) — 
— годишно 

Примени, решени и нерешени 
предмети, резултати на завр-
шување на подготвителната и пр-
востепената постапка, малолетни-
ци против кои е нареден притвор 
и траење на притворот 

Редовен суд надле-
жен за водење на 
постапката1) 

Секретари!ати за правосудство 
Изработка на мето- Печатење на обрас-
ло легија, оорао отк а 
на податоци за СФРЈ 

х2) х 01.05 
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

13 Статистички извеш- Примени, решени и нерешени 
тај за кривичните предмети, резултати на завр-
предмети во второ- шупење: на второстепената пос-
тепената постапка тапка 
(РС-к/П) — годишно 

Секретаријати за правосудство 

Редовен суд надле-
жен за водење на 
постапката1) 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х2) х х 01.05 

Секретаријата за правосудство 
14 Статистички и з н е т - Примени, решени и нерешени 

тај* за кривичните п р е т и . резултати на завр-
предмети во по стап- шуи ч ње на постапката на трет 
ката на трет степен степен 
(РС-к/III) — годиш-
но 

Редовен суд надле- Изработка на мето-
жен за водење на дологија, обработка 
постапката1) на податоци за СФР Ј 

Печатење на обрас-
ци и упатства: со-
бирање, к о н т р е и 
обработка на пода-
тоци 

х 01.05 

*) Рокот во к о ј е должна известителната единица да достави податоци го определу на републичкиот, односно покраинскиот орган на управата н а д л е ж е н за роОотите на 
YRV; А БОС УД ОТБОТО 

*) Податоците се обработуваат за подрачјето н а општинскиот , односно на окружниот суд . 
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21 Статистички ИЗВРТИ- Примени, решени и нерешени 
та" за гргори ите спо- предговор резултати на завршу-
ропг во прѕостепе- зање на првостепената постапка 
пата постапка 
(РС-ус/1 — годишно 

Редовен суд надле-
жен за водење на 
постапката1) 

Секретариј ати за правосудство 
И з р а б о т к а на м е г о -
долот')?, о б р а б о т I: а 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрао- х2) х х 
пи и упатства; со-
бирање. РЃО и трола и 
обработка на пода-
тоци 

01.05 

22 С,т\атисти^г:?т чзетш- Примени, решени и нерешени 
тај за \ драг;лос:-ет- предмети, подносител па тужбата, 
котлите- сподели во резултати на заврти'/вање на пр-
ибире течената по- востепената постапка 
сллт: 1 «Г1С урс/1) — 
— де диши о 

Сгл^чо-лдкч извеш- Примени, решени и нерешени 
та! за гал-диетите на ти ел мети. подносител на предло-
гон* ЈОН поразну- тот — пријави, резултати на за-
вело. и на степа] Брцнување на постапката 
(РС-ст/1) — годишно 

24 Статични *тт изречт- Примени. решени и нерешени 
-7 дј стиле,;7- пледж -и; резултати на з а в р н е -
ТЕ ТГЛ LIRE БОИИРОПО^- вање на второстепената постапка 
ните и др,/т'и ПРО.Д-
кети чо ит-^ростепе-
ни та по -"т а иле а 
(J'C-пв/П) — годиш-
но 

25 Ста^-^тичги изреит-
та! ла Г-д ; •;>,• ел"1 

д-гдтр-Л Ч -1 ЗЛК,.ТИ-
ТО*' Г;- (РС-^З) ГО-
ДИШНО 

Гт Г. гттгд-^ттги ипРЛЈг 
ТЛЈ за п о < е "дпчто 
тд- I-"и ловили огнен 
зл ( утрата од за-
штина на евокјгтос-
4-1 С-вп Тј ГОДИ-
НИ 'О 

Редовен суд надле-
жен за водење на 
постапката1) 

Редовен суд надле-
жен за водење на 
постапката1) 

Редовен суд надле-
жен за водење на 
постапката1) 

Примени, решени и нерешени 
пред?ЈОТИ: резултати на завршу-
г лое иа постапката по вложените 
л - 'ања за заштита на законито-
ста 

Н т м с н и решени и нерешени 
предмети, п 0 видот на вложениот 
гр' 1р-;дер правен лек: резултати 
па окончување на постапката по 
сложените правни лекови 

Редовен суд надле-
жен за водење на 
постапката1) 

Редовен суд надле-
жен за водење на 
постапката1) 

Секретаријата за правосудство 
Изработка на мето- Печатење на обрас-

ци и упатства; со-
бирање контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х 01.05 
д о л о т I п а, оби а Г о т и а. 
ка податоци за СФР.) 

Секретаријата за правосудство 
Изработка иа мето- Печатење на обрас- х2) х 

ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

01.05 
долегија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Секретари]ати за правосудство 
Изработка на мето- Печатење на обрао- х2) х х 01.05 
до,дотира, потезите! т-ц т,т упатства, со-
на податоци за СФРЈ бирање, контрола и 

обработка на пода-
тоци 

Секретаријата за правосудство 
Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

С е к р е т а р и ј а т за правосудство 

Изработка на мето-
дологија, о б Р а о о т; Д ' 
на податоци за СФРЈ 

- х х 01.05 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатетрл: со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

- х х 01.05 

0 Р'Г> IKKOT во ГОЈ е допжча т/пвсетителпата единица за достави податоци го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата-надлежен за работите 
2) Податоците се обработуваат за п о д р а ч ј е на општинскиот односно окружниот суд. 
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•> податоците се обработуваат за подрачјето на општинскиот, односно окружниот суд. 



Секретари]ати за правосудство 

32 Статистички извеш- Вид иа прекршоци. казнети лица, Општински судии за Изработка на мето- Печатење на обрас-
тао з а л и ц а т а NP«T.O П.;РС-ЈСНП к а з н и и п р и м е н е т и з а ш -
силно казнети ^а ти гил мерки 
прекршоци (И/Е pi --
— годишно 

прекршоци и други 
органи овластени за 
водење на првосте-
пена прекршочна по-
стапка 

л о л о г и ,i з, оо р а б о1т к.: 
на податоци за СФРЈ 

01.05 
ци и упатства; со-
бирање. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

33 Статистички извеш-
та ј за бројната сос-
тојба на кадрите ми 
работите па прекр-
шочната постапка и 
за судиите поротни-
ци, (П/ос) — годиш-
но 31 декември 

Судии за прекршоци, судии- ПО-
ГУСТИ!1"" п о у ч н и соработници и 
други ;тг:нци на работите на 
прекршочната постапка 

Секретари^ ати за правосудство 

Сите органи надлеж-
ни за водење на пре-
кршочната постапка 

Изработка на мето-
дологија, С~1~ -У : 
ка податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства; со-
бирање, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

X") х х 01.05 

34 Статистички извеш- По што летни лица, на издржување 
та ј за по пиетет ни '.гуша по полот, видот т{а казнено-
лица во казпено-по- -поправката установа, примени, 
правните установи отпуштени, состојбана почетокот 
(ИК-1) — годишно и па кра јот на известителниот пе-

риод 

Казнено-поправни 
домови и затвори1) 

Секретаријат:! за правосудство 

Изработка на мето-
дологија, 0б;.аг'0тг.;-) 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
1ги и упатства; со-
бирање. контрола и 
об^г ботка на пода-
тоци 

х 01.05 

35 Статистички извеш- Малолетни лттца на издржување 
та ј за малолетни ли- казма, односно воспитна мерка во 
иа во казпсно-поп- г.азг,- чо-попразттите и во воспит-
равните и воспитно- ио-попоаскпте домови по полот, 
поправните ломови Примени, отпуштени, состојба на 
(ИК-2) — годишно почетокот и на кра јот на извес-

тителниот -период 

Секретаријати за правосудство 

Казнено-поправни и 
воспитно-поправни 
домови1) 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упатства, со-
бир /ње контрола и 
обработка на пода-
тоци 

01.05 

36 Статистички извеш-
тај за бројната сос-
тојба на кп до туге 
вработени во к?лн -'-
но-попраг.пите уота-

ТР\три вработени во казнепо-
-поггт.ј^нт""о с т а н о в и и во вос-
- 'ТУО-пзг'"-;1;" 41'те домови. ПО 
функцијата и специ;алноста 

Секретари]ати за правосудство 

Казнено-поправни 
домови, затвори и 
воспитно-поправни 
домови1) 

Изработка па мето-
дологија, образот. -
на податоци за СФР.' 

Печатење на об ра е- -
ци и упатства: со-
нување контрола и 
обработка на пода-
тоци 

х х 01.05 

Рокот за ко ј е должиш и^ве^титслпата единица да ги достапи податоците го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата н а д л е ж е н за рабо-
тите на np. '^.ccv.i^poi 'o 

') Податоциве се оЗраоот1 и;.:-; :.г подржи го и а општинскиот. односно о к р у ж н и о т сгд. 
Е) Заводи за статистика во републиките и автономните покраини во кои е постигнат договор за преземање на обработка од секретари јатите за правосудство. 



f 

испи и со воспитно-
-1! о п 1 ј а и п и те до л i> е и 
(иК-ос) — годишно 
31 декември 

37 Статистички извеш-
та ј за споровите во 
само.у нр:-ri:i; ге одно-
си во првостепената 
постапка (СУР/1) — 
— годишно 

Предлози за поведување постап-
ка, одлука на судот и траење на 
постапката; предлози за исшпУ-

на законитоста на одлуката 
па внатрешната арбитража, од-
лука на судот и траење на пос-
тапката 

Секретари] ати за правосудство 

Судот на здруже-
ниот суд надлежен 
за водење на пос-
тапката1) 

Изработка на мето-
дологија. оооаСзека 
на податоци » "LC- ГМ 

Печатење на обрас-
ци и упат ств. а; со-
С^гкње, контрола и 
обработка на пода-
тоци 

38 Статистички извеш- Вложени жалби на првостепената 
та.] за. споровите во од,лука. одлука на второстепениот 
самоуправните ОДРО- суд по повод жалбата и траење 
си во второстепената на второстепената постапка 
постапка (СУР/П) — 
— годишно 

Секрета риј ати за правосудство 

Судот на здружени-
от суд надлежен за 
во.:ање на постапка-
та1 

Изработка на мето-
дологија, обрао Iгл.: 
на податоци еа СФР 7 

Печатеше па обрас-
ци и упатства; со-
f •;: еал в е. ко к т о л а и 
ог'тЛ!~атка на пода-
тоци 

39 Статистички извеш- Подносител на предлогот за по-
та ј за поднесените вселување постапка, носител на 
предлози за поведу- правото и доллпшста во односот 
вање постапка к а ј во кол е поведена постапка, пред-
судовпте на здруже- мет па спорот и однос во спорот 
ниот труд (СУР/вр) 
— годишно 

СУДОТ на з д р у ж е п и -
от труд пад тежев за' 
водење на првосте-
пената постапка1) 

Секретаријат!* за правосудство 

К 0 р а е о г ка рта мето -
аолоппа, обработка 
на пода! оци за СФРЈ 

Печатење на обрас-
ци и упат -таа; со-
бириве. контрола и 
обработка на пода-
тоци 

40 Статистички геа.-рег- Рудни постојани и повремени, 
та ј за судии го и за стручни соработници. админи-
другите вработени стративни технички и помошни 
работници во судо- работници — по квалификацио-
ните на здружениот ната структура 
т р у д (СУРЧЈС) — го-
дишно 31 декември 

Сите СУДОВИ на здру-
жениот труд1) 

Секретаријат и за P] м в с у д с т г о 

Изработка на мето-
д ол о г иј а, о б в, 1(<n

 ;: а 
на податоци за С^-РЈ 

Печ штетно 
ЦП И ур-
он ра е 
о о о б о т к а 
•ГОЦИ 

на ворас-
е ч е а ; СО-
ПА пе ie и 
на н..,да-

х) Рокот ЕјО кој е должна известителната единица да достави податоци го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите 
на правосудството. 







ната статистика 
и на статистичкиот 
систем од интерес 
за целата земја во 
1979 и 1980 година 

во ОСН-ЈППИТ0 организации на здру-
жен труд во сложените организа-
ции на здружен труд. во заедни-
ците, деловните опружени.)а. са-
моуправните интересни заедници 
и др. Утгрдувањс на компатибил-
н о с т на тие системи со статис-
тичкиот систем од интерес за це-
лата земја и ирел лог-начин на 
в ив-тото вклучување во статистич-
киот систем 

едници 

Единствени статис-
тички показатели за 
информирање на ор-
ганизациите на здру-
жен труд — ме-
Т0ЛОДОНЈ"И основи во 
1978 и 1979 година 

?у!етодо лешки основи за единстве-
ни статистички показатели по 
групи на дејности на основните 
организации на здружен труд. 
Индекси на физичкиот обем на: 
ПРОИЗВОДСТВОТО, извозот и увозот, 
прометот на мало. Индекси на це-
ни па: производителите, превозот 
на стоки, увозните и извозните 
цени, петтите на мало и услуги. 
Индекси па вработеност. Индекси 
на чистиот личен доход по работ-
ник. 
Методолошки основи и упатство 
за пресметка на единствените ста-
тистички показатели во основните 
организации на здружен труд 

Документацијата на 
статистичките и ов-
ластени органи 

Студија за можно-
стите на користе-
ње на регистри на 
населението за ста-
тистички цели во 
1078 и 1979 година 

Поим и дефиниција на регистар. 
ПОЈ реби, зна чои.е и цели на ре-
гистарот . искуства во земјата и 
светот. Место /1 улога па регмста-

от во статистичкиот систем и во 
општествениот систем на инфор-
мирање, Плавим, организациони, 
ф и п о п с к и и кадиовски предус-
лов;: за с о п н у в а њ е на регистар. 
Оп:на па условите и трошоците 
за квалитетно и ажурно функцио-
нирање на регистарот опрема ва-
ријантите на решение на региста-
рот. Пре7т"]пг-мсрт*и за работа на 

- --ГР.Т-ОЊСТО и водењето на ре-
гистарот. 

*) Во соработка со заинтересираните органи и организации-

г I 

Статистички органи 
Изработка нп vr-то- Соработката на из -
долошки основи работката на мето-

долошки основи 

Статистички органи1) 
Соработка на изра-
ботката на студии 

Изработка на сту-
дии во СР Словени-
ја. Соработка на 
други рот-блики и 
автономни покраини 



Методолошкч-иетра-
жувачхи работи 

5 Проучување ,на ме-
тоди и пробни ис-
тражувања на стати-
стичкото следење на 
самоуправните одно-
си, на процесите и 
резултатите од 1978 
до 1980 година 

Методолошки основи и пробни ан-
кети за статистичко следење на 
здружувањето на трудот и сред-
ствата. на меѓусебната соработка, 
на остварувањето на е;ел и управу-
вање го на работниците и ефикас-
носта па работењето. 
М е т о д о л о ш к и ОСПОРИ и п р о б н и и с -
тражувања за статистичко следе-
ње на слободнава размена на тру-
дот. 
Методолошки основи и пробна ач-
кова за статистичко ист} ка жупа ње 
на активноста на месните заед-
ници. 

Избрани организа-
ции на здружен труд, 
самоуправни интере-
сни заедници, органи 
на општествено-по-
литички заедници и 
месни заедници 

б 1VJVтелеологија на ин- Основни шеми и решенија на ме-
пут-оотлут Т-л>'П1 тодо ловиште и практичните пребр-
за републиките и ав- л-ош на конструкција на тунелите 
тономнпте покраини но меѓусебните односи на стопан-

ските дејности (инпут-оутпут та-
бели). 

7 Ккспеопмемтп со ме-
тодите па собир,лио 
на статистички по-
датоци од 1978 до 
1981 година 

Испитување на влијанијата на 
гтопишувичите врз резултатите па 
статистичките истражувања и за-
вртување на методолошки и ор-
ганизациони постапки и мерки 'ла 
редуцирање на тоа влијание. Ис-
тражување на посовремени, поед-
н тетиеви и поевтини методи на со-
бирање па статистички податоци 
во I-описите и анкетите преку са-
мопопишување: а) со учество на 
попишува чи во доставувањето и 
собирањето на праша линиите; б) 
со учество на в п и ш у в а н и т е ВР 
доставот на п р а т е н и к о т и вра-
ќање на праша дпикРт по потита и 
в) со достава и враќање на пра-
шал пикот по пошта (без учество 
на попишувачот). Податоци за 
ТЈ ттт-тпргдгго „ а 7Trwrnl<-T/r̂ rrPr.rpO- ТТГ>Т,Т_ 

Избрани домаќин-
ства во рок од Н де-
на од привиот на 
прашалкикот 

Г 

Статис!иики органи 

Изработка на мето-
долошки основи. Фи-
нансирање на сту-
дии и пробни анкети 

Соработка на изра-
ботката на м-.-тодош-
ки основи сЈ прове-
дување на пробни 
анкети 

1979. 
19и0. 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија 

Соработка на пзра-
Go'lKwi'la 

1973. 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија. обработка 
на податоци, статис-
тичка анализа, из-
работка на студил 
со ] а в УР а ч-» е на ре -
зултатпте од истра -
жувањето. Обезбе-
дување на финан-
сиски средства за 
сите фази работа на 
експерименти. 

Соработка на изра-
ботката на мето;о~ 
лонца, полегли^ на 
праведници и уигт-
ства. спр чие;-' '"вањо 
на експерименте 
С О О П Ш Т И ! V, И З ; П О Л Л -

ТРЦИ. л о г и ч к а и е л е -
тачка контрола ла 
прашало, лртте пее-
несурагдо па и- ј-
тоци на м а г н е т и 
ленти 

х I студија 
19 79. 
И студија 
1&31. 



сутност — отсутност во време на 
анкетата, пол, датум на раѓаше, 
брачна состојба, народност, школ-
ска подготовка, занимање, квали-
фикација . организација во која 
работи, степен на вработеност-не-
вработеност. 
Податоци за домаќинството: при-
ходи и расходи, станбени усло-
ви. опрема на домаќинството. Зе-
мјоделско стопанство: земјиште, 
добиток, земјоделско производ-
ство, машини, здружување на 
земјоделци. 

8 Постојана анкета на Број на членови на домаќинство, Избрани домаќпн-
домаќинствата— пол. години на старост, промени ства од 15.10 до 15.11 
пробно истражува- на живеалиштето, брачна со-
ње во 1978 година, стојба, родени, умрени, школска 
редовно истражува- подготовка, одење во училиште, 
ње од 1979 година вработеност во земјата и стран-

ство, занимање, квалификација , 
вид и дејност на организацијата 
— заедницата во кода работи, не-
вработеност приходи по извори 
расходи по видови, станбена си-
туација. опременост на домаќин-
ството со трајни потрошни блага, 
користење на годишен и неделен 
одмор. 

Оцена на вредноста 
на планот на мостри: 
— во 1978 година за 

анкетата за бро-
јот на добитокот 

— во 1980 година за 
анкетата за при-
ходите, расходите 
и потрошувачката 
на домаќинствата 

Анализа на најважните каракте-
ристики на постојните планови на 
мостри на анкетата и оцена на 
нивната ефикасност првенствено 
во однос на употребениот тип и 
големината на мострата. Изработ-
ка на подобрени модели на мос-
три, особено во поглед по адек-
ватна ^ р а т и ф и к а ц и ј а и ротаци-
ја на мострата 

Документација , на 
статистичките орга-
ни 

10 Истражување и при- Емпириско проучување на греш-
кажување на греш- ки на оцените во анкетите од ос-
ки на оцените во ан- ласта на населението и земјодел-
кетите во 1979 годи- ството. Утврдување на сличности 
на во однесувањето на грешките и 

изведување на математички моде-
ли на функционалните односи по-

Документација на 
статистичките орга-
ни 

Статистички органи 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци, статис-
тичка анализа, обја-
вување на резулта-
тите. Обезбедување 
на финансиски сред-
ства за пробното ис-
тражување во 1978 
година 

Соработка на изра-
ботката на методо-
логија, печатење на 
прашалници и упат-
ства, собирање на 
податоци, логичка и 
сметачки контрола 
на прашалниците, 
пренесување на по-
датоците на магнет-
ни ленти, објавува-
ње на резултатите 

Статистички органи 
Обработка на пода-
тоците, изработка на 
студии и објавува-

ње на резултатите. 

Подготовка на рас-
положивите подато-
ци од документаци-
јата 

Статистички органи 
Обработка на пода-
тоците, изработка на 
студии и објавува-
ње на резултатите. 

Подготовка на рас-
положивите подато-
ци од документаци-
јата 



оцената и односните шрегати на 
обелен;,]ето. Предлог па приближ-
нп методи па пресметување и при-
ка.кус.'1 ње на грешките на оцените 
што ќе овозможат редукција 
на обемот па е; тепачките работи и 
па статистичките публикации. 

11 Статистичка контро-
ла на квалитет на 
податоците за: 
— анкетата за бро-

јот на добитокот 
во 1973 година 

— цените на мало во 
1^79 година 

— туризмот во 1980 
година 

— пописот на насе-
лението во 1ЅЅ1 
година 

12 Ревизија на доку-
ментите па рег нс та-
рот на територијал-
ните единици во 
1978 и 1979 година 

13 Проект па поврзува-
ње на виталните и 
здравствените ста-
тистики за родени-
те БО периодот од 
1,978 до 1980 година 

Испитување големина на греш-
ките сврста изворите- на нивното 
настанување (списоци на статис-
тички единици, грешки во опфа-
тноста па единиците, грешки во 
одговорите и др.). Оценување на 
влијанијата на одделни THHOL.II 
грега .ги Р г- з под'.топите. Предлози-
-мрски за подобрувањана квали-
тетот на податоците. Содржината 
на конти' 'тата е определена со 
обележја предвидени во програ-
мата за анкетата за бројот на до-
битокот, за месечниот изричита ј за 
цените на мало. за месечниот из-
вештај за туристите и ноќевањата 
на туристите и за пописот па пч-
сцл^иието и становите во 1Ѕ81 го-
дина 

Испитување на потполноста, точ-
носта п ажурноста на гк нулте и 
описите на границите на статис-
тичките и пописните К Р У Г О В И , на 
регистарот на улици и куќни бро-
еви. Пrv длизи-мерки за ревизија 
и по добогадиве на квалитетот на 
де-: ум,,т-ттите на статистичкиот 
катастар. 

пи и раст;',;ап -»а еГн-дии.а и.е а 
усогласуваат-^;1 на ста ти ката на 
п о з н а њ а и на статистика га па 
раѓале со градните истра азур.ања 

Избрани органи на 
собранијата на оп-
штините и избрани 
домаќинства 

За општествените и 
р ."отиите организа-
ции па определени 
подрачја па СФРЈ 
кои имаат служба за 
з'> -'цпонарно лекува-
ње 

Статистички органи 
Избрани домаќин-
ства и организации 
па здружен труд во 
рок од 15 дена од де-
нот на спроведува-
њето на анкетата, 
односно на месечни-
от извештај и попи-
сот 

Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци, анали-
за и објавување на 
резултатите на кон-
тролата 

Соработка на из-
работката на мето-
дологијата, печате-
ње на прашал ници 
и упатства, собира-
ње на податоци, 
сметачка и логичка 
контрола на пра-
вилникот. пренесу-
вање на податоците 
на магнетна лента 

Статистички 
Изработка на мето-
дологија, обработка 
на податоци, анали-
зи и објавуватве на 
резултатите на кон-
тролата. Обезбедува-
ње на финансиска 
средства"за контро-
ла 

органи 
Соработка на изра-
ботката на методо-
логија. печатење на 
прашалници. vnaT-
ства и скици, соби-
рање на податоци, 
контрола на присо-
браната граѓа, пре-
несуван,''' па подато-
ците на магнетна 
лента 

Заводи за здравствана заштита1) 
Изработка на мето- Консултација и со-
дологија раиотка 

х а) 1978. 
б) 1930. 
ц) 1981. 
д) 1982. 

15.05 
1979. 

1930. 

спиарјптц-д гп гтптттптт.тгЈТгтттча ппгзцг.г 



14 П р о е к т на п о в р з а т -
њ е на I итп вк \ - i и 
здравственава • а -
т н е т п к а ^а ^раа.[ак-
те ВО HOP'е?дот ОД 
1978 д о 13и0 г о д и н а 

И з р а б о т к а на м е т о д о л о ш к и о с н о -
в а и п о с п о р и ! за у с о г л а с у в а њ е и 
мг>о п м у г ч п н з на с т а т и с т и к а т а на 
v v p a i i n c во з д р а в с т в е н и т е о р г а -
и г - . ,нчн и ^гмлталптетната с т а т и с -
т и к а со к р о е н и т е и с т р а ж у в а њ а 

Сите здравствени ор-
ганизации на од-
браните подрачја 
па СФРЈ кои имаат 
служба за стацио-
нарно лекување 

Едниот ген?* статис-
тички стандардл 

15 Е д и н с т в а ! ат де е]):паi-
ц и и н а о б е л е ж ј а и 
к а т е г о р и и во с т а -
т и с т и к а о д 1973 д о 
1981 г о д и н а 

Тт -а- - - - - -а"' ча п р е г л е д и на д ^ ф и -
н п о ч а пд ce ' - j . carjа и к а т е г о р и и на 
ст: т а .л и ч к и и с т р а ж у в а њ а о п ф а -
т е в , ! го п р о г р а м а т а п о о б л а с т и н а 
ст-: п е ч . У с о г л а с у в а њ е н а д е -
с а н а ааат и о п и с и на о б е л е ж ј а и 
кеачм^отв! во с и с т е м о т па с т а т и с -
ти чк.чте тк/гр-1 ч г у в а њ а о д и н т е р е с 
е а е. а га з е м j а 

Статистички овлас-
тени органи 

16 Е д и н с т в е н а к л а с и -
ф и к а ц и ј а па п р о и з -
в о д и т е и ve ТУ) чт^ од 
1978 д о 1С80 г о д и н а 

Ц а л и па и з р а б о т к а т а и д о м е н на 
п р и м е н а на к л а с и ф и к а ц и ј а т а . 
К о н ц е п ц и ј а на к л а с и ф и к а ц и ј а т а . 
К р и т е р и у м и за г р у п и р а њ е н а п р о -
в -.г.одо и ^ел^ги , П о в р з а н о с т "на е -
; а' 7 е 7 в ч пао а- в л а е и еј") и х а и и та на 
воочат о д и с-о е динот в е н а т а к л а с и -

н а д е ј н о с т и , со к л а с п -
с а а к а в \ а о : е па п р о и з в о д с т в о т о , 
к л а с и ф и к а ц и ј а т а на н а д в о р е ш н а -
та т р г о в ч е и М е ѓ у н а р о д н а т а к л а -
си'; -чк ч а п ј а н а ПРОИЗВОДИ и у с -

К 
п,гтч 
ус Т ; 
I ап1 

Организации на 
здружен труд, само-
управни интересни 
заедници и други ор-
ганизации и заедни-
ци избрани за испи-
тување на Нацрт-
-класификациј ата 

ат и п о т к л а с и на к л а с и ф и к а -
га за о к о л у 4.000 п р о и з в о д и и 
ги вч п р и м е н а во ста т и ст и ч -
• и с т р а ж у в а њ а °Д и н т е р е с з а 
1та з е м ј а 

17 К д и ч с т г е н и с о п г ' ; л л -
н о - е к о н о : т р : i ' к л а с и -
ф и к а ц и и на: 
— касел-: пл<"-то 
— Г^МА Ќ И ИСТЕ 3 Т Ч Е О 
периодот о • а 07 С до 
1930 год: а од 

ОР-^Т^СТПРТШ потре 1 »п и н а м е н и на 
в т и',атѓ1еачааачгге. к о н ц е п ц и ј а на 
к л а ' а а )ч к е верата , к р и т е р и у м и п а 
гр*- а грач-.е па н а с е л е н и е т о и н а 
ДО" • ,ќчПСЛ2 а 
С т р у к т у р а на к л а с и ф и к а ц и ј а т а 
с п о р е д в у в о а • Соцгпа д н о - е к о н о м -

г р у п и тг п о д в у ц и со о п и с н а 
- е а оа та о б л о ж и н а 

Документација на 
статистичките орга-
ни 

Во соработка со статистичките органи. 

« I 

Осшид за здравствена заштита^ 
И з р а б о т к а на м е т о - К о н с у л т а ц и ј а и со 
дологија работка 

Статистички органи 
Изработка на прег-
лед на дефиниции и 
описи на обележје и 
категории 

С о р а б о т к а н а у с о 
г л а с у в а њ е т о на д е 
ф и н а л н и т е и о п и с и 
т е па о б е л е ж ј а и 
к а т е г о р и и 

Статистички органи 
а) Изработка на ме-
тодологија и Нацрт 
— к л а с и ф и к а ц и ј а 
б) Изработка на на-
црт и предлог — за-
кон за класифика-
цијата 

С о р а б о т к а на и з р з 
б о т к а т а и н а в а л еа 
ЊСТО Па 1 > О ј ! Т - К Л а 
с и ф и к а ц и ј а т а 

Статистич; 
И з р а б о т к а на мето-
дологи ја и Нацрт 
— класификација. 
Испитување на ва-
ријанти на класифи-
к а ц и ј а т а . Донесува-
њ е на п р о п и с и з а 
к л а с и ф и к а ц и ј е 

органи 
С о р а б о т к а ВРЗ и з р а -
б о т к а т а и и-а -.'кива-
њ е т о н а К а п р т - к л а 
с и ф и к а ц и и т е 





ниот завод за стати- надворешната трговија; набавка и 
етика во 1578 година приспособување на програмскиот 

пакет за управување со базата на 
податоци во СЗС; подготовка на 
податоци на надворешната трго-
вија за внесување во банката на 
податоци; изработка на програма 
за полнење, ажурирање и корис-
тење на банката на податоци, из-
работка на потребни упатства за 
корисниците; изработка на проек-
тите за развој на статистичката 
банка на податоци врз основа на 
искуствата на банката на подато-
ци на статистиката на надвореш-
ната трговија. 

22 Испитување на при-
мената современа 
опре?,ха за подготов-
ка на обработката на 
податоци на ПОПТЈСОТ 
на населението и 
становите во 1978 и 
1979 година 

Изведување на експерименти со 
оптички читачи и со други совре-
мени средства за подготовка на 
податоци. Испитување на влија -
нието на новата опрема врз про-
мената на технологијата и методо-
логијата на статистичките истра-
жувања. Предлози за воведување 
на нова опрема. 

23 Ког-истење па совре-
мени м е л и а т на но-
сителите на ^ифор-
мации на организа-
ции ма здружен труд 
во статистичките ис-
тражувања во фаза -
та на симони-,е на 
под ат от"Т РО 1978 и 
1973 година 

Испитување на можноста за ди-
ректно користење на современите 
медиуми на носителите на инфор-
мации на организациите на здру-
жен труд за потребите на статис-
тичкиот систем. 

21 ир^ктирлч-.е и про- И^боп, изработка на проекти и на-
ц-о тмга:^'- на а:-то- барка на програмски пакет за 
матното о"-'<-гпг.ањс а'лолгатско откривање и исправа-
ат ИСПРЖЕ.? тање на ње на грешките, 
грој [крто за пописот 
на сналазите од 1978 
до 1931 година 

на проектот 

Статистички органи 

Изведување на екс-
перименти 

Соработка во изве-
дувањето на експе-
риментите и изра-
ботка на предлози 

х х 31.12 
1978. 

Статистички органи 

Изработка на студии Соработка врз изра-
ботката на студии 

х х 30.06 
1980. 

Статистички органи 

Изработка на мето-
дологија и програ-
мирање 

- х 31.03 
1980. 
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" ОДЛИКУВАЊА 1 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат 

ОД С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Алексић Антоније Здравко, Анђелић-Чечур Са-
ве Мара, Бајић-Бјеливук Милете Даринка, Беоко-
вић-Гњатовић Илије Милка, Чермак Драгутина 
Недељко, Ћурчић Крстивоја Рајица, Дејановић-
-Маљковић Миле Бојка, Денић-Првуловић Војис-
лава Десанка, Добричании-Бабић Илије Даница, Ду-
нат-Шандрић Вјекослава Марица, Гавриловић Или-
је Станко, Голубовић Петра Боривоје, Хинић-Скен-
ђић Миће Перка; 

Јовановић Живојина Душан, Јовановић Вели-
мира Душанка, Костић Александра Мирослав, Мар-
кићевић Радомира Живко, Марковић Милутина 
Александар, Марковић Светозара Витомир, Николић 
Станка Благоје, Новаковић Новака Раде, Пековић 
Милића Лука, Петковић-Ђурић Драгутина Стана, 
Покимица-Маринковић Николе Зора, Поповић Симе 
Илија, Русимовић Чедомира Добривоје, Стојановић-
-Омићевић Ђурђа Миља, Токановић-Видаковић 
Владимира Јелка, Угарак-Никшић Јована Десанка, 
Зарић-Мићић Љубомира Милица, Ж^нић Милутина 
Драгош; 

за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Бабић-Грујић Нестора Милица, Бањац Илије 
Мирко, Димитријевић-Стефановић Животна Десан-
ка, Диздар Стевана Драган, Грбовић Партенија Ми-
лорад. .Ташић Петра Душан, Јеротијевић Радисава 
Милан, Јовановић Божидара Драгољуб, Кос Стевагта 
Божидар, Лабус Милоша Јован, Ланчић Саве Петар, 
Малбашић-Жикић Ђуре Зора, Миљковић-Мандић 
Миле Сара, Мирковић Крсте Радивоје, Прица-Дра-
жић Јандре Драгица; 

Рељић-Томић( Момира Радмила, Савић Симе 
Сретен, Томић-Никић Павла Јока, Торбица-Жигић 
Мане Ђука, Тубин Симе Стојан, Влаховљак-Шећер-
ћехајић Абдул аха Хатиџа, Звицер Раде Грујица, 
Мандић-Вићентијевић Милана Драгица; 

— за покажана лична храброст во борбата про-1 

Јрив непријателот за ослободување на земјата 

\ 
) СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
/ 

- Анђелић-Чечур Саве Мара, Бецин Ђоке Андрија, 
Дукић-Радуловић Радула Радуша, Карић Ранисава 

Сретен, Карић Александра Веселин, Коларски Анч 
дона Тодор, Маринковић Новака Љубомир, РадулQ-
вић-Павловић Петра Маца, Ракић Живорада Бранко, 
Савић Живорада Ратислав. Станаћевић Грује Ма-
ксо, Торбица-Жигић\ Мане Ђука, Тртица-ХиниК 
Ву је Милица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Апостолски Веселина Богдан Арнаутовић Ду-
шана Милутин, Бецив Ђоке Бошко, Бјековић Ристе 
Митар, Богдановић Стојадина Милутин, Боровац 
Миодрага Срећко, Босанчић Милана Благоје; 

Бошковић Душана Момчило, Бркић Светолика 
Миладин, Буквић Јосе Урош, Ценић Саве Живорад, 
Ћук Милете Драгиша, Дашић Симе Живко, Дер-
жански Николе Александар, Десница Луке Тодор, 
Димитријевић Арсеније Радосав, Дракулић-Драш-
кић Будимира Јелисавета, Главаш Мирка Иван, 
Глишић Андре Љубивоје, Грубар Давида Тзурађ, 
Хасанагић Ибрахима Есад, Илић Миленка Лазар, 
Илић-Павловић Милорада Загорка, Ивановић Цпеје 
Добривоје, Јаковљевић Живка Радојко, Јанићијевић 
Миладина Владимир, Јанковић Радована Миланка, 
Јеремић Светолика Бошко, Јокић Мијаила Ђурђе, 
Јованић Ђорђа Милан, Јовановић Николе Боривоје, 
Јовановић Владимира Љубина, Јовановић Радомира 
Петар. Јовановић-Петикић Радивоја Вера, Јовић Ми-
лована Милан, Јовић Станисава Милорад, Јовић 
Јована Сретен, Кадић Милорада Богосав, Кондић 
Милоша Љубо, Косорић Јована Славољуб, Костић 
Младена Миодраг, Лалошевић Симе Радован, Лаза-
ревић Драгомира Миодраг, Лазић Добросава Мили-
сав, Луковић Душана Драгутин. Љубојевић Срећка 
Милован, Максимовић Живка Милинко, Максимо-
вић Хранислава Радослав; 

Мамула Пере Ђорђе, Мариновић Милутина Ми-
кајло, Мариновић Драгише Петар, Мијатовић Спа-
соје Коста, Милинковић Радомира Љубиша, Мили-
новић Владисава Никола. Миловановић Љутомира 
Миливоје, Миловановић Милана Миодраг, Миљ-
ковић Марка Гојко, Миљковић Светолика Стојан, 
Митић Глигора а Драгица, Николић Благоја Јаков, 
Николић Јеремије Радослав, Нинков Саве Ђорђе, Но-
ваковић Гвоздена Добривоје. Обрадовић Р»лимара 
Срећко, Одзаклић-Пејоосов Владимира Бранислава, 
Пауновић Ил ит е дп Чедомир. Павловић Миодрага 
Милорад, Перић Милорада Александар, Перовић 

Михајла Добривоје. Пешић Данила Александар, 
Петровић Дмитра Богдан. Петровић Десимира Возач-
ко, Петровић Драгића Радосав, Поповић Милића 
Зарије, Пожег Антона Антон, Прерадовић Душана 
Јован, Радовановић-Петропић Милоша Стена, Раду-
ловић Сергије Станимир- Раковић Драгића Митг-нко, 
Рибић Миће Светозар, Ристић Тодора Душак. Са-
вић Велимира Никодин, Савић Боже Симо, С п а с о -
јевић Радоја Драгутин. Стаматовић Сима Селимир, 
Стаменовић Станка Никодије, Стаменовић Живо-
те Веселин. Станковић Петра Борисав, Станојевић 
Драгутина Тодор; 

Стојановић-Дробњак Николе Мирјана, Стојко-
вић Миодрага Срећко, Строил Идриза Сејфо, Шљи-
вић Јована Рафаило, Тодоровић Милана Милисав, 
Тошић Борисава Слободан, Тошић Драгомира Ти-
хослав, Трифуновић Милана Добрица, ТуркутниН 
Мехмеда Хамдија, Васиљевић Животе Светолик, 
Вашалић Николе Обрад, Вељић Михајила Раде, Ве-
сић Милосава Живадин, Вражалица Авде Тз.амил, 
Врељански Велимира Љубомир, Вуковић Драгомира 
Лазар; 
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— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђуровић Вукомана Ненад, Филиповић Свето-
лика Радосав, Илић Максима Душан, Јевтић Свето-
лика Вићентије, Лазић Михајла Јован, Милојевић 
Милана Драгиша, Мурганић Јеротија Живојин, Си-
монић Александра Живота, Тасић Војислава Драго-
луб, Томић Милорада Маруша, Вучинић Арсе Ан-
дрија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ајдуковић-Дотлић Исе Драга, Алагић Милана 
Страхиња, Алавук-Валановић Милана Милка; 

Анђелковић Љубише Владан, Антић Душана 
Димитрије,, Беговић Нурка Асим, Боснић-Андрић 
Симе Мирослава, Бугарски Богољуба Бранко, Цо-
бовић Томе Тодор, Димитријевић-Мишљенчевић 
Миливоја Милена, Ђаковић-Јелпча Јове Бојана, 
Ђокић Милана Радомир, Ђоковић Драгољуба Јован, 
Филиповић Радомира Милутин, Гавриловић-Видо-
вић -^Андрије Катарина, Голубовић Уроша Јагош, 
Хасамбашић-Каралић Шерифа Рамиза, Јездимиро-
вић Миодрага Душан, Јовановић Драгивоја Живо-
рад, Јовановић Дамјана Живота, Каплановић Дра-
гол.уба Миланко, Карановић Драгића Богосав, Ко-
кић Средоја Новак, Кржаиовић-Јевремовић Живо-
те Олга, Кузмановић Светолика Милош, Лазаревић 
Љубомира Добросав, Лазаревић Минка Милош, Ла-
заревић Велимира Живорад, Леудар Емилијана Ве-
лимир, Лонцовић-Лучић Милоша Петра, Лукић 
Драгана Дара, Мајсторовић Петра Урош, Макси-
мовић Милорада Александар, Ма лара Паола Кар-
мело, Марић Јеврема Љубинко, Маринковић Божи-
дара Живадин, Марјановић Стевана Мирко, Медан 
Трифка Гаврило, Милановић Светозара Радивоје, 
Милићевић-Гроздановић Димитрија Јованка, Мило-
шевић Величка Војислав, Мрдаковић Вукомана Ми-
лорад, Недић Миливоја Милован, Павковић Петра 
(Никола; 

Павловић Чедомира Јерослав, Петровић Ради-
ћо:е Боголуб, Петровић Бранка Зоран, Пр^ача-Су-
кић Алије Магбула, Првуловић Николе Петар, Ра-
денковић Дмитра Божин, Симић Миливоја Радивоје, 
Стојдновић-Миловановић Николе Илинка, Стојано-
вић Драгутина Владислав, Шалипур Среде Богдан, 
Шеровић Радосава Момчило, Тодоровић-Ђукпћ 
Славка Марија, Тољић Ристе Радован. Тошић Све-
тозара Момчило, Трифуновић Николе Ђорђе, Васи-
љевић Милосава Радоња, Вел^ковић-Ботић Мило-
сава Миланка, Весић Миодрага Милоје. Вилаковић-
-Пасловић Михаила Олга, Вилотше°ић Велимира 
Стп^рцич. Вчатгттђ Милана Петао, Ппртгтр^п^ћ Ми-
хаила Срето. Војковић Пантелије Златомир Вуко-
вић Пеја Благоје, Вуличевић Драгољуба Радомир, 
Жарковић-Ђуровић Лазара Недељка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ајдаровић-Глишовић Богољуба Даринка, Аттић 
Стевана Томислав, Алагић 'Илије Вељко, Алић До-
стана, Вехбо, Антоновић Јована Лазар, Андрејић 
\лдреје Радисав, Андрејић Милентија Радован, Ани-

чић Ђорђа Милорад, Антић Бранислава Животије 
Антонијевић Живка Драгиша; 

Антовић-Цветковић Драгутина Милунка, Арсе-
нијевић Живојина Радмила, Арсеновић Милорада 
Златомир, Арсић Милана Јован, Арсић Светозара 
Славко, Арсић Радивоја Владимир, Аврамовић Че-
домира Момир, Бабић Ивана Радован, Бабовић Ву-
кашина Милош, Басарић Милована Милић, Батинић 
Милосава Радосав, Беговић Азира Рамиз, Благојевић 
Станка Драгослав, Благојевић Ђорђа Милисав, Бла -
гојевић Добросава Милоје, Благојевић Милића Ми-
лосав, Богдановић Миливоја Славко, Бојовић Ду-
шана Драгић, Бонђеровић Николе Душан, Борчило-
вић Петра ЈВубомир, Бошковић Милутина Лазар, 
Бранковић-Јоцовић Светислава Десанка, Бранковић 
Спасоје Милан, Бранковић-Сотелшек Ивана Миле-
на, Брђовић Божидара Милорад, Буква Мехмеда 
Назиф, Буквић Димитрија Гојко, Булат Јована Ђу-
ра, Булатовић Милије Милош, Бура Марка Марков 
Бурлица Крсте Никола, -Ценић-Витенберг Јосипа 
Сузана, Цветановић Миладина др Бранислав, Цве-
тић Владисава Ђорђе, Цветић Милије Радисав, 
Цветковић-Шпаковски Николе Даница, Цветковић 
Живојина Драгољуб, Цветковић Михаила Душко, 
Чеперковић Бранка Милован, Чиндрак-Крџевић 
Мехмеда Малића; 

Чутурило Ђуре Драган, Чутурило Луке Душан, 
Ћирковић Ненада Предраг, Ћућић Божидара Мом-
чило, Ћупурдија Миле Владимир, Дабић Васиља 
Милан, Дамњановић Косте Живорад, Давидовић 
Момчила Миладин, Дедић Борисава Радован, Делић 
Гаврила Митар, Денић Благоја Зоран, Деврња Спа-
соја Љубан, Димитријевић Ивана Божидар, Дими-
триј евић Александра .Митар, Димитријевић Љубо-
мира Радмило, Динић Николе Оливера, Докмано-
вић Драгана Предраг, Домановић Тихомира Влади-
мир, Драганац Милорада Радомир, Драгић Михајла 
Илија, Дражић Светозара Душан, Дрљача Ненада 
Добросав, Дробњак Радомира Слободан, Дробњако-
вјћ Драгомира Милена, Дубљевић Антонија Секула, 
Дугић Живојина Добривоје, Дујовић-Чоловић Ива-
на Радојка, Дукић-Иваичевић Ђуре Милева, Дума-
њић Милана Боривоје, Дункић Анте Гојко, Ђ е л е -
вић Тасе Борислав, Ђоновић Адама Ивко, Ђорђе-
вић Живадина Душан, Ђорђевић Светозара Ђорђе, 
Ђорђевић Василија Ђорђе, Ђорђевић-Тод оси јевић 
Јовице Љубица, Ђорђевић Богољуба Милорад, Ђор-
ђевић Радослава Милован, Ђорђевић Миливоја Ра-
дован, Ђорђевић Ранђела Живојин; 

Ђуковић Милорада Душан, Ђурђевић Светозара 
Радомир, Ђурић Стојадина Миодраг, Ђуровић Дра-
гољуба Добривоје, Ђуровић Игњатија Момчило, 
Грић Радомира Драгомир, Фрај ст Мартина Јоца, Га-
^јић-Ердељан Павла Ирма, Гардењин Александра 
Андреј, Гарић Дамјана Бранислав, Глигоријевић 
Јаше Зорица, Гмитровић Петра Радосав, Гочанин 
Божидара Драган, Горчић Николе Љубомир, Грујић 
Милана Жарко, Хаџалић Османа Осман, Хаџић Су-
ље Алија, Хаџић Богдана Новак, Хасанагић-Три-
фуновић Лазара Смиља, Ходри Михаља Јожеф, 
Игњптокић Радивоја Никола, Илић Јордана Алек-
сандар, Илић Животе Драган, Илић Матеја Миодраг, 
Илић Станимира Мирослав, Илић Живана Слобо-
дан, Ирић Јована Средоје, Ивановић Милана Ми-
рослав, Ивковић Ђуре Миодраг, Јанићијевић Алек-
са нп оа Светислав, Јанковић Миладина Миодраг, Је-
лић ?'Ти"«пв̂ !-та Јован, Јеремић Љубомира др Милан, 
Јевтић-Милутиновић Чедомира Ружица, Јевтовић 
Jbvo'KMBa Милован, Јоксимовић Драгољуба Милија, 
Јоксимовић Драгомира Петар, Јоловић Радоја Ми-
лисав, Јонић Чедомира Велимир, Јосић Душка 
Ђорђе; 

Јовановић Јосифа Александар, Јовановић Јована 
Бошко, Јовановић Николе Десимир, Јовановић Де-
симира Драгољуб, Јовановић Матеје Илија, Јовано-
вић Радомира Љубинка, Јовановић Драгомира Ми-* 
лован, Јовановић Лазара Срђан, Јовановић Радо«-
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мира Тихомир, Јовановић Живадина Томислав, Јо-
вановић Радисава Витомир, Јовић Милутина Дра-
гољуб, Јовић Глигорија Живојин, Караић Радојка 
Радован, Карајовић Бранислава Ратко, Карић Алек-
сандра Радојко, Каровић Новице Миле, Касаловић 
Станимира Милољуб, Кашерић Милована Живорад, 
Кечан Жарка Славко, Китановић Добривоја Милан, 
Кнежевић Марка Момчило, Кнежевић Жарка Пе-
ро, Кочиш Михаља Ференц, Којић Александра Бра-
нислав, Којић Јордана Добривоје, Коларевић Тио-
Сава Михаило, Костић-Миљановић Глише Даница, 
Костић Драгана Душан, Ковачевић Луке Рајко, Кра-
сић Владимира Ненад, Крсмановић Драге Милић, 
Крстић Стојана Милорад, Крстић Милана Сретен, 
Крулановић Милана Светозар, Куга Дане Слободан, 
1£улоглија Сеј да Мурадиф, Кузмановић Стевана 
Петар, Кузмановић Александра Светислав, Лазић 
Косте Трајко; 

, Лазовић Миливоја Радослав, Лазовић Весели-
на'Властимир, Лекић Добросава Душан, Леро-Илић 
Драгутина Јулијана, Лолић-Михаиловић Михаила 
Радојка, Лучић Ђорђа Драгоје, Лучић-Шојић Ми-
ломира Вера, Лукић Боривоја Олга, Луковић Деси-
мира Недељко, Маџић Витомира Градимир, Мачужић 
Животе др Миладин, Мадић Добросава Владимир, 
Маџарац-Коцић Душана Живка, Малиновић Насе 
Душан, Маљевић Милоша Бора, Манчић Живади-
на Десимир, Мандопарић Радована Миломир, Малић 
Радована Градимир, Марић Владислава Милан, Ма-
ринковић Михаила Надежда, Марјановић Симе Ни-
кола, Марјановић-Стојановић Алексе Живана, Мар-
ковић Веселина Љубиша, Марковић Живадина Љу-
биша, Марковић Добривоја Никола, Мартиновић Јо-
вана Константин, Мартиновић Милана Радојко, Ма-
товић Мате Јован, Мерла Николе Мирјана, Мицић-
-Чалуковић Љубомира др Љубица, Мичић Јована 
Петар, Мићић Милана Средоје, Михаиловић Косте 
др Драгољуб, Михаиловић Анђелка Првослав, Ми-
хајловић Драгослава Божидар. Михајловић Радо-
вана Радосав, Мијаиловић Тихомира Божидар, Ми-
јаиловић Миленка Милован, Мијалковић Димитрија 
Србислав, Мијатовић Уроша Драгослав; 

Милановић Живојина Никола, Милановић Ми-
ливоја Паун, Милановић Мијаила Радомир, Милен-
ковић Драгутина Љиљана, Милић Божидара Милан, 
Милић Ђуре Миливоје, Милић Аранђела Радиша, 
Милић-Младеновић Драгомира Ружица, Милићевић 
Младена Љубомир, Милијаш Бранка Миладин, Ми-
лијашевић Радована Лука, Милинковић Сретена 

Алекса, Милојевић Милорада Драган, Милојевић 
Миодрага Драгутин, Милојевић Богића Милан, Ми-
дојковић Даре Милорад, Милосављевић Зарије Дра-
гутин, Милосављевић Душанка, Милосављевић Бу-
димира Живка, Милошевић Милана Добрисав, Ми-
ловановић-Павловић Велимира Даринка, Милова-
новић Бранислава Драгољуб, Миловановић Драгића 
Драгослав, Миловановић Михаила Радослав, Миљко-
вић Чедомира Љубисав, Миљковић Драгомира Ми-
јат, Милаковић Александра Милосав, Минчић Сто-
јана Душан, Мирић Миленка Момчило, Мишић Јо-
сифа Душан, Милић-Недељковић Димитрија Гор-
дана, ' Митић Љубомира Миодраг, Митић Милоја 
Петроније, Митић Драгутина Сава, Митић Л^убомира 
Вукица, Митровић Ђорђа Божидар, Митровић Жив-
ка Љубисав, Митровић Тиодора Момир. Митровић 
Огњана Предраг, Младеновић Животе Светислав; 

Младеновић Станоје Живота, Млађеновић Раде 
Драгомир, Муратовић Захира Ћамил, Мутавџић 
Влајка Јелица, Недељковић Гмитра Благоје, Недић 
Велимира Божидар, Недовић Богомира Милан, Не-
ралић Николе Томислав, Нешић Десимира Голуб, 
Нешовић Слободана др Бранислав, Вукићевић Ми-

лорада Миливоје, Николенџић Велимира Милош, 
Николић Николе Бошко, Николић Николе Божидар, 
Николић Светолика Божидар, Николић Илије Дра-
гомир, Николић Велимира Марија, Никрлић Павла 
Миленко, Николић Милана Миливоје, Николић 
Миљка Милољуб, Николић Бошка Милош, Нико-
лић-Милић Војислава Олга, Николић Војислава 
Славко, Новаковић Јована Гвозден, Обрадовић Ми-
луна Драгомир, Обрадовић Милосава Милијан, Опа-
чић Андреје Лука, Оро Стевана Петар, Оташевић 
Радомира Милутин, Пантелић Светозара Миломир, 
Пантелић Васе Стеван, Пантић Ћирка Милош, Пан-
тић Владислава Станимир, Парапид Мирка Никола, 
Паунковић Војислава Слободан, Пауновић Вукића 
Раденко, Павићевић Михајла Петар, Павићевић-
-Мржљаковић Јанка Верослава, Павковић Ранка 
Александар, Павловић Драгољуба Милутин; 

Павловић Трифуна Страхиња, Перовић Јована 
Радован, Пешаковић Вељка Миладин, Пешић Јована 
др Синиша. Пешовић Спаса Драгиша, Петковић Ми-
лоша Михаило, Петковић Радоја Тихомир, Пет-
ровић Радосава Бранивоје, Петровић Јордана Јован, 
Петровић Живојина Лазар, Петровић Станимира 
Љубисав, Петровић Милутина Милош, Петровић Ра«« 
домира Миодраг, Петровић Радосава Миољуб, Пет-
ровић Синише Живојин, Петровић Милорада Ж и -
ворад, Поповић Обрада Алекса, Поповић М. Алек-
сандар, Поповић Витомира Миодраг, Поповић Лазб 
Ратко, Потић Добросава Боривоје, Прибаковић Ми-* 
лоша Миленко, Прокић Мијаила Миливоје, Пупа-
вац Николе Богдан, Пурић Јеврема Бранислав, Пу-
рић Драгомира Славољуб, Раденковић Аранђела 
Живота, Радисавл^евић Радмила Драгослав, Ра^во-в 
јевић Ђурђа Милорад, Радмановић Јове Никола, 
Радојевић Новице Милован, Радојичић Чедомира1 

Радомир, Радосављевић Живадина др Драган, Ра -
досављевић Љубомира Милан, Радосављевић Вла-
стимира Мирослав, Радуловић Радоша Богомир, Ра-
дул овић Николе Јован, Радуловић Љубише Влади-
мир, Рађеновић Владе Божидар, Ракоњац Драго-
мира Миливоје; 

Ранковић Ж . Ранко, Ранковић Богдана Жива-
дин, Ристић Милосава Божидарка, Ристић Мили-
воја Бранислав, Ристић Михајла Влајко, Ристићг 
Радослава Живота, Самарџић Бранка Јаворка, Са-
марџић Васе Марко, Самуиловић-Марковић Живо-« 
тије Олга, Савић Чедомира Божидар, Савић Ради-
воја Бранко, Савић Перише Радомир, Сеизовић 
Драгића Саво, Симић Миодрага Душан, Симоновић 
Јефстатија Божидар, Симоновић Сибила Власти-
мир, Симовић Михаила Милун, Сивачка Николе 
Лепосава; Скадарски ' Нг вака Борислав, Соковић 
Миладина Данило, Соројевић Петра Благоје, Спа-
сић Влатка Драгољуб, Спасић Вукоја Драгутин, Спа-« 
сојевић Милије Бранко, Спасојевић Жарка Свето-
мир, Срејић Радомира Драгољуб, Стабловић Миле-
тина Берислав, Стаменковић-Степановић Андреје) 
Драгица, Стаменковић-Коцић Ђорђа Живка, Ста ни-
кић Спасоја Јован, Станкић Благоја Радиша, Стан-
ковић Миодрага Арсеније, Станковић Станоја Бра-
нислав, Станковић Александра Часлав, Станковић 
Душана Милош, Станковић Миле Славко, Станковић 
Александра Живорад, Станојевић Драгише Драго-
љуб, Станојевић Драгутина Стеван, Стефановић 
Радоја Душан; 

Стефановић Душана Миодраг, Стефановић Ми-
одрага Владимир, Стевановић Љубисава Милија, 
Стевановић Михајла Милија, Стевановић Петра 
Младен, Стевановић Светозара Радомир, Стевановић 
Радосава Саво, Стевовић Живојина Милић, Стојади-
новић Животе Милица, Стојаковић Александра Бо'-« 
гољуб, Стојанов Фика Тодор, Стојановић Лазара 
Братислав, Стојановић Јована Љубомир, Стојановиќ 
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тојана Оливера, Стојановић Ранђела Светозар, Сто-
шовић Драгољуба Зорка, Стојиљковпћ Проке Ни-
ола, Стојковић Кремана Миодраг, Стојшић-Мили-
зјевић Лазара Смиља, Стокић Игњана Сретен, 
тризовић Мддливоја Милан, Ступар Николе Мирко, 
Табановић Крсмана Делија, Шербановић Или1е 
лександар, Шћекић Гавре Момчило, Шијачки В.а-
5 Симеон. Шкиљајица Антонија Сима, Шолак Бо-
:е Његош, Штимец Јакова Антон, Штрбац Милу-
ша Даринка, Тахирбеговић Алије Ибрахим, Тана-
зевић Милисава Живко, Танић Вељка Ђорђе, Та-
1ћ Ђорђа Глигорије, Тасић Јована Стојадин, Те-
гић Милосава Томислав, Тимотијсвић Светислава 
тагтиша, Тодоровић Вукашина Драгић, Тодоровић 
[плота Марко, Тодоровић Богдана Миливоје; 

Тодоровић Михајла Петар, Томић Драгољуба 
митар, Томић Милована Радослав, Томић Петра 
атислав, Томић Љубисава ЖИВОЈИН, Тонковић Пет-
з Антон, Тошић Јована Рафаило, Тубић Пере Бош-
о, Турковнћ Ивана Милан, Варјачић Драгослава 
љубиша, Васев Ангела Петар, Васић Милутина 
ушан, Величковић Милорада др Радмила, Вел^ко-
ић Мирка Сретен, Весковић Владана Љубомир, 
идаковић Чедомира Милан, Видановић Тодора He-
lp, Владић Драгића Никола, Влајић-Бујошевић Ву-
:ића Загорка, Војиновић Серафима Александар, 
ој ивовић Ђуре Жаоко, Вученовић Ђуре Јован, Ву-
кћевић Светолика Душан. Вучићевић Мирчете Ми-
>слав. Вучковић Добривоја Милашин, Вујовић 
ранка Добривоје, Вукићевић Драгутина Миодраг, 
цравковић Пауна Сима, Здравковић Живка Ву* 
адин, Здравковић Миливоја Живко, Зечевић-Ђе-
:>вић Барите Татјана. Зовг!ћ Антонија Владимир, 
Сивадиновић Станка Миодраг, Живановић Драго-
г а Александар, Живановић Милорада Милован, 
'ивановић Александра Предраг, Живковић Дна-
т а Будимир, Живковић Милосава Иван, Живковић 
рајка Крста, Живковић Боривоја Младен, Жујо -
1ћ-Живковић Војислава Надежда; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
i концепцијата на општонародната одбрана и за 
шеси во подигањето на военостручното знаење и 
»рбената готовност на нашите граѓани 

D ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Благотић Милорада Стеван. Илић Јосипа Дра-
ћ, Калаба Ко?е Перо, Костић Миливоја Драган, 
илић Петра Неђо, Ста иконић Радивоја Миодраг; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
мата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Благојевић Илије Јован, Благојевић Васе Ва-
лије, Димитријевић-Адамовић Рафаила Братисла-
, Димитри јевић Лутана Радосав, Димитров-Кр-
зчевић Драгољуба Ковиљка, Димовић Божидара 
)дован, Дуковић-Анђелић Момира Младена, Ко-
ић Живадина Милентије, Кошутић Драгутина Бо-
љка, Крстић Владисава Божидар, Лајко Јосипа 
>лтан, Лазавевић Владимира Будислав, Лазаревић 
)агомира Чедомир, Лазић Емила Ратомир, Лунго-
ћ Илије Илија, Љубисављевић Теофила Љубодраг, 
зри чић Миомира Топлица, Ма пиповић Кортав де-

крета, Павловић Миодрага Десимир, Петровић 

Пауна Живојин, Пожег Антона Соња, Првановић 
Богољуба Ђорђе, Првуловић Маринка Славко; 

Пурић-Којадиновић Миладина Зорица, Спасоје-
вић Томе Драгољуб, Стојадиносић Боривоја Слави-
ша, Стојановић Ђорђа Богосав, Талијан Миодрага 
Момчило, Тимоти јевић Душана Миодраг, Топаловић 
Јована Маријан, Траиловић Петра Љубомир, Вељко-
вић Илије Божидар, Зарић Јована Драгутин; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аћимовић Младена Живко, Агбаба-Нераицић -
Дане Нада, Алемпијевић Живана Душан, Андрејић 
Животе Радомир, Анђелић Владимира Миодраг, 
Анђелић Јанка Синиша, Антић Милутина Велимир, 
Аранђеловић Александра Зоран, Арсенијевић Ми-
лојка Мирјана, Бачевић Голуба Михаило, Баић Сто-
јана Мика, Бајић Милана Предраг, Бендић Крсте 
Милорад, Благојевић Саве Радиша, Богдановић Те-
одосија Драган, Богдановић Радомира Мирослав, 
Богдановић Бранислава Живорад, Богићевић Бого-
мира Миливоје, Богојевић Радојице Драгиша, Бого-
јевић Милосава Миодраг, Борић-Стојановић Стани-
мира Гордана, Борја новић Пере Младен, Брељак-
-Галовић Бранка Миланка, Цветић Милована Јован, 
Ћуковић Милана Жарко; 

Димитријевић Живадина Драгослав, Динић Кр-
сте Војислав, Добриловић Саве Миладин, Дугић Ти-
хомира Јовица, Гавриловић Милуна Драгослав, Гла-
воњић Радомира Милинко, Илић Радојка Зорка, 
Илинчић-Михаиловић Драгослава Олга, Исаиловић-
-П антић Животе Станојка, Јаковљевић Будимира 
Миодраг, Јанковић Тиосава Боривоје, Јановић Ни-
ке Момо, Јеремић Радомира Јован, Јездимировић 
Раденка Илија, Јовановић Живадина Душан, Јова-
новић Милутина Љубиша, Јовановић Лазара Мом-
чило, Јовановић Александра Павле, Јовановић Ми-
одрага Живомир, Јовичић Драгољуба Радисав, Јови-
чић Живомира Слободан, Јовшић Живомира Ђор-
ђе, Карајовић Милооада Радивоје, Карић Радомира 
Словко, Кастратовић Милинка Дмитар, Комадина 
Михаила Вељко, Ковачевић Милована Илија, Лаза-
ревић Јована Боривоје. Лазаревић-Киш Јована Љу-
бица, Лазовић Тимотија Војислав, Лукић Јована 
Ђорђије, Манојловић Миливоје Радомир, Маринко-
вић Александра Милош, Маринковић Богосава Све-
томир, Маринковић Милосава Василије,' Марковић 
Радомира Богомир, Марковић Вићентија Радојко, 
Марковић Раке Радосав, Машић Миладина Предраг, 
Матић Велимира Аранђел; 

Матић Владимира Радоје, Михајловић Алек-
са идна Никола, Мијаиловић Животе Раде, Милано-
вић Драгомира Радомир, Миленковић Мирка Дра-
ган. Милићевић Бранка Душан, МилићевићЈУГил ова-
ца Зага, Милинковић Данила Богдан, Милосављевић 
Милутина Живорад. Милошевић Добривоја Живан, 
Миловановић Владимира Драгомир, Миловић Ж и -
вадина Доаган. Милутиновић Ђог>ђа Милан, Миљуш 
Симе Душан, Митић Чедомира Светомир, Младено-
вић Миће Видоје, Најдановић Љубомира Милоје, 
Недељковић Чедомира Милан, Нешовић Светомира 
Љубиша, Николић Будимира Милорад, Николић 
Богдана Тугомир, Новаковић Радомира Радоје, Об-
радовић Живомира Момчило, Огњановић Миодра-
га Т?орђе, Пачариз Стојана Југослав, Павловић 
Ивана Андрија, Павловић Петра Светолик, Павловић 
Бранислава Владимир, Пејчев Митка Владимир, 
Перовић Петра Нада, Перовић Добрице Радослав, 
Петковић Рајка Милица, Петровић Животе Мио-
драг, Петровић-Николић Радомира Радмила, Петро-
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Еић Властимира Светолик, Поповић-Кнежевић Ра-
дована Смиљка, Протић Велисава Даринка, Пурић 
Бранка Војислав, Раца Ђуре Боривоје, Радивоје-
вкћ Младена Радосав; 

Радојевић Николе Милош, Радојевић-Руменић 
Драгутина Владанка, Радојковић Божидара Ранко, 
Радојковић Радоја Томислав, Радоњић Тадије Др-
итан, Радосављевић Радоње Радосав, Рађеновић 
Јозе Милица, Рајичић Андреје Миодраг, Рајић Ми-
лорада Милутин, Ранковић Бранислава Зоранѕ Ри-
стић Станоја Тодор, Савелић Стојана Миладин. Са-
вић Милуна Радмило, Савић Милоја Рајко; 0 ' м и ћ 
Бошка Животије, Станковић Станимира Божидар, 
Станковић Милана Драгослава, Станковић Дими-
трија Јован, Станковић Слободана Радослав, Ста-
нојевић Милана Добри. Станојевић Драгомира Пе-
тар, Стевановић-Козкичек Милорада Лепосава. Сте-
вановић Милутина Мирослав. Стојановић Добро-
сава Миодраг, Тацковић Радојка Чедомир, Топлица 
Илије Милош. Тошић Јеленка Јован, Трифуновић' 
Светислава Верољуб, Туцаковић Николе Рајко, Ту-
ралић Суље Ибро, Урошевић Богдана Живадин, 
Васиљевић Драгомира Љубомир, Васиљевић Бого-
љуба Сретен. Вучетић Нићифора Бранислав, Вучи-
ћевић Светомира Радисав. Вујић Ђорђа Милан, 
Вукотић Петка Настас, Вуковић Животе Милан, 
Вуксановић Тимотија Станоје, Зековић Хаме Салко; 

Зорић-Ђекић Петра Милица, Жикић-Мил а ди-
ковић Драгослава Вера, Живковић Милутина Гроз-
дана, Живковић Милије Светислав, Животић Дра-
гутина Живка. 

Бр. 118 
29 септември 1977 година ' 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА С01ТИЈ А ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
I 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Сопи! а листичка Федеративна Република Југослави-
ја и член л од Законот за одлазувањата на Соција-
листичка Федерална Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цветићанин Николе Лазо, Делић Хусеина Ше-
риф, ЈГиповача-Поздерац Мехе Везира, Мирковић 
Обрада Стоја, Муслић Нурије Ибрахим, Пудар Ри-
сте Милан. Рељић Луке Петар, Селимовић Ђулаге 
Хасан, Шеремет Ивана Днте, Вуггадиновић Милана 
Стево; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ 
РЕН ВЕНЕЦ 

Ва тес Јове Мил^а, Блануша Ђуре Мирко, Ћ 
јић Миле Богдан, Докмановић Раде Дане, Гаћ°1 
Вучена Стеван, Коњевчћ-Турић Спасе Мира, Ме 
дацовић Алије Хасан, Мушић Мустафе Ибро, Пот 
в ић Дане Милина, Прнта Стјепана Иван, Родић Н 
коле Дана, Сарачевић Мусе Ремзија, Шимић Ms 
Аугуст, Шимић Петра Петар, Вот новић Или^е Ми 
ко, Вуковић Мате Јелка, Зорић Николе Светио; 

— за покажана лимита храброст во борбата пг 
тип непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Љубојевић Пеје Перо, Векић Луке Илија; 

— за особени заслуги и постигнати успеси 
работата од значење за напредокот на земјата 

С О О Р Д Е Н Н А Т Р У Д О Т С О З Л А Т Е Н БЕНЕТ 

- Бгруловић Пере Мирко, Бек Стјепана Мп 
Влаха Славка Едо, Боснић Мате Деса, Б о т и 
Марка Јово. Букић Адила Екрем, Домановић Стг 
ка Гојко, Џакула Остоје Мирко, Фелић Агана IV 
харем, Голубовић Драге Втекослав, Јевђић БУДИМ* 
Крсто, Кукољ Стевана Петар, Мемон Ивана Ив] 
Милкић Милана Боро, Муртић Хусеина Сал-х, IV 
жевић Јура ја Ивица, Најрајтер Антона М ф т 
Наза левић Грегора Алберт, Наза девић Грегооа ВЈ 
дислав, Ребровић Јосипа Јосип, Седић Ибрахи 
Рефик, Туцек Ибре Енвер; 

— за особени заслуги во развивањето и реал 
зиоањето на концепцијата на општонародната < 
брана и за успеси во подигањето на воено-струч! 
то знаење и борбената готовност на нашите граѓс 

С О О Р Д Е Н З А В О Е Н И З А С Л У Г И С О З Л АТ] 
М Е Ч Е В И 

Балабан Јове Стево;' 

— за заслуги на полето на јавната дејност 
кота се придонесува кон општиот напредок на з< 
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗ 
ВЕНЕЦ 

Куленовић-Пашић Које Стојанка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работ 
од значење за социјалистичката изградба на земј 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕ 
ЅВЕЗДА 

Бараћ Ивана Илија, Бекташеви!* Насука 
рахим. Билић Ивана Томо. Бешчевић-Кишмчћ 
мана Кадира, Блануша Цвитетина' Драгица, Бла 
ша Миле Милан, Ће ј ван Арифа Мухарем, Дел 
-Кишмић Османа Ђемила, Дервишевић Раме ШгН 
Димић Паје Душан, Ђодић Османа Осман, Ти/ 
Јована Никола, Фазлић Суље Реџо, Грбић J. 
Миле, Илић Тодора Владимир, Клечггна Валент 
Мирко, Кнежевић Стевана Јела, Кнежевић С 
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зна Вид, Мирковић Ћурана Милан, Мујановић Ме-
е Фехим, Пепић Јове Бошко, Пилиповић Које Ни-
ола, Радошевић Николе Јово, Ромић Мартина Мар-
ан, Стоисављевић Љубе Јово, Суботић Остоје Ратко, 
ilex ић Вида Дрзја, Тадић Вида Мирко, Торомано-
;ић-Абдихођић Реџе Фатима, Трипковић-Грму ша 
[лије Грозда, Врањеш Илије Душан, Зец Пере Ми-
ен, Зорић Стевана Илија, Зулић Суље Омер; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
д значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Дмитра Душан, Алексић Петра Иви-
а, Алиша Арифа Сафет, Андријевић Пеје Томо, 
нд ри тени ћ Анте Владо, Бабић Андрије Нада> Ба-
ић Ивана Морко; 

Бахтијаревић Мехаге Асим, Бабатиловић Ху-
?ина Назим, Бајић Мије Фрањо, Балабан Петра 
Гарија, Балабан Драгана Раде, Барић Станка Анто, 
еговић Ахме Џемо, Бојовић Михајла Јован, Бор-
{раовић Милорада Борислав, Боровница Тривуна Ра-
>ван, Бркић Ибрахима Мујо, Бубуљ Гојка Јова«, 
учација Лазара Здравко, Чандек Ивана Милан, 
укман Јанка Стјепан, Ћосић Анте Никша, Данк-
овић Лазе Владо, Дедић Абида Бахрудин, Делић 
лиј е Влада Дервишић Смаила Сулејман, Деспе-
ih-Анч ри мартић Јурај а Олгица, Диздарић А »де 
Про, Дошеновић Михајла Милан, Дотлић Дурана 
•убо, Душанић Драгана Милутин, Ђонлић Мех-
^да Керим, 'Вумишић Ѕерѕилта Ирфан, Ђумитић 
усеина Смаил, Фрањић-Томић Маријана Ана, 
рушти Ивана Иван. Гламочанин Стеве Милош, 
»луб Илије Божо, Треб Ивнеа Ивица, Гвозденов*®!* 
>де4С*ва, Хаџимуратовић XacaFia Ремзија, Хамш 
гине Јосип, Хусак Рене Xрустан, Ибрахимпашић 
кмета Ћохиб, Иловача Петра Винжо, Имамовић 
естафе Енес; 

Иванчић Мепкиора Ивица, Јакобашић Јосе 
еро, Јањанин Марка Душко, Јевић Симе Тодор, 
втић Петра Бојка, Јооииовић-Павличић Миле Ка-
рина, Јосиповић Стигне Томо, Јурић Николе Ипи-
, Клинднћ Јосипа Иван, Кнежевић Живка: Води-
че, Којић Стојана Марко, Ковачић Симе Остоја, 
домара Урота Жарко, Куленовић Османа Му-
мрд. ЈТчстрић Ирана Драго, Липовац Иве Анто, 
\јић Јове Миленко, Лонић Му је Салих, Малкић 
д е м а Смаил, Мандић Петра Г о ј к о , Марић Мијата 
;:рко, Мећава Љубомира Андрија, Мермол Јосипа 
сип. Милишић Мирка Вл^до, Милосавић Мла-
на Пгт ар. Милашевић Остоје В ла тг ша пр, Мил*ано-
ћ Иве Владо, Мирчић Цип је Божидар, Мршић 
Фк а Владо, Ојдачмћ Марјана Анто, Опачић Ра ј -

Туро, Павић Николе Војислав, Павлека Иве 
ипо. Пердув PfjjKa Жанко. Паповић Милана Ду-
шка. П;епић Мапана Миле. Полиќ Антена Д о ј г о , 

VIик Антона Љубо, Поповић Млађена Борислава , 
»туровић Мухамеда Х»сан; 

Пржуљ Спопала Инан, Рч диа новић Владе Зден-
, Радојко Милорада Доаго, Раилћ Хасана Мухарем, 
но Мише Франо Рецеиорић Слије Енес, Рел^а 
1ПЈана И ли'а. Ружић Степана Владимир, СагЈић 
т о т а Чедо, Сма1ић Ибпчхима. Хамдија, Ш а п у -
рић Фехима Мухамед, Шега Мигжз Анто. Шеге 
ж е Ј о с и п ПТи^ић. Х а с а ч а Т р о ј и ќ . ТП vk?> пирић 
ттелије Раде, Тадић Станоје Вељко, Тополовац 
^анца Стјепан, Укмар Филипа Франц, Весе рић 
иворада Дпaгoљvб. Вино Ивана Зденка, Видим-
ћ Бече Зијад, Вујакорић Вида/ Здравко, Вујичић 
фка Остоја, Венчић Вида Слободан, Вукелић 
ше Богдан, Ву км прица Стевана Којо, Зубовић 
ексе Саво; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење 
и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Алагић Османа Ејуб, Анђелић Која Славко, 
Бајрамовић Агана Аго, Дупановић Маше Ибрахим, 
Којић Михајла Душан, Мицић Рашида Фуад, Моти-
ка Петра Срето, Пашић Миле Лазо, Пепић Михајла 
Душан, Пиралић Смаила Исмет, Смиљанић Бранка 
Радомир. Шабић Ахмета Асим, Трипковић Недељ-
ка Рајко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аганбеговић Рашида Неђиб, Дабулханић Ибра-
хима Кемал, Јуришић Иве Фрањо, Каровић Мехе 
Фатима, Кечановић-Јашаревић Абдулаха Емина, 
Мајсторовић Дане Борка, Милаковић Станоја Јово, 
Павловић-Ечедин Стевана Марија, Раца Милоша 
Мирко, Раић Миле Сока, Рогић Двије Пантелија, 
Сефић Османа Рифет, Шукало Војина Мирко, Тро-
ха Антона Антон; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бркић Мухе Исмет, Харбаш Хусеина Мехмед, 
Мандић Стеве Мирко, Пјевић Илије Стево, Сто-
јановић Гојка Милан, Шимић Аугуста Петар, Во-
јић Ибрахима Зухдија, Зорић Николе Бранко; 

О д С Р Х р в т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Михајловић-Вујчић Милана Милица; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Бптоножић- Пецикоза Гпиге Марија, Мачак Те^ 
ше Петар, Вуга Буре Ката; 

— за покажана храброст во борбата против не-
пријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Вујачић Матије Саво; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Цирквенец Петра Стјепан, Kallay Станка Мари-
јан, Кнежевић Петра Иван, Лалић Миладина Вла-
димир, Ласзло Игната Стеван, Лауш Јосипа Станко, 
Милетић Ивана Крсто, Пушкар Илије Јово, Руш-
ков Милића Јандре, Шета Павла Павао, Шипрак 
Ивана Иван, Витомировић Радована Мишо; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Боројевић Стевана Милан, Црнојевић Јанка 
Милан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Батнога Васе Душан, Боројевић Идите Драгица, 
Буинац-Жица Стојана Миљка, Црнојевић Боже Сто-
јан, Чизмић Илије Драган, Дабић-Ољача Дмитра 
Петра, Дабић Душана Смиља, Ђурић-Боројевић Ђу-
ре Зора, Гачић Јована Јово, Кордић Јовану Божица, 
Кордић Симе Јанко, Љубишић Миле Милан, Мир-
ковић-Јелић Николе Миљка, Павловић Михајла 
Драган, Русимир Миљановић Пава, Швага Јосипа 
Никола, Влаховски-Добријевић Дмитра Сава, Жи-
жак-Кордић Јоце Јагода; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Баричевић Клемент Казимир, Бијач Ивана Ђу-
ро, Боројевић Стевана Милан, 

Бранковић Абдула Сеид, Брунец Фрање Томо, 
Цимаш Томе Владимир, Циндори Јосипа Аугуст, 
Чалушић Мате Иван, Делак-Чуло Павла Матија, 
Ђермановић Остоје Васо, Фиала Јосипа Зденко, Га-
бај Цветка Здравко, Главица Андрије Маријан, Тро-
шић Стјепана Бранко, Гротић Ивана Впадимир, Ха-
џиселимовић Бакије Фадил, Ханжековпћ Вида Иван, 
Худић Стеве Иван, Јакупец-Михалец Фрање Мари-
ја, Јосимовић Васе Цветко, Капор Милоша Лазар, 
Коприна иец-Шипрак Јосипа Марија, Ковачевић 
Дује Иван, Лалић Петра Миле, Милачић-Хузјак 
Флоријана Марија, Маљак Ивана Мијо, Михалец 
'Фрање Иван, Михоковић Стјепана Игнац, Омерзо 
Стјепана Барбара, Оперман Вјекослава Лидија, ГГе-
расовић Дуте Томислав, Петрит Марка Бранко, 
Пианеп Томе Никола, Пирјавец Јакоба Даринка, По-
савец Павла Владимир, Ркман-Чича Станка Невен-
ка, Сајалец Стјепана Валент, Ситарић Мије Фрањо, 
Слившек Ивана Иван, Шафар-Худинчец Јосипа 
Злата, Штпкаљ Мије Иван, Тот Јосипа Иван, Варга 
Стјепана Иван, Варга Славка Звонко, Житњак 
Алојза Фрањо; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Буњевац Адама Гојко; 

— за залагање и постигнати успеси ЕО работа! а 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Делимар Ивана Злата, Долепец Ђуре Мато, 
Дворски-Михац Андрије Ката, Ђ ур ич нћ-Пав ли-
чен Јосипа Терезија. Едшиар-Лоппћ Николе Десан-
ка, . Фиала-Бухин Луке Ружица, Горшета Ивана 
Жарко, Грандић-Разнер Мирка Мирјана. Хренлћ-
Пухар Мирка Штефица, Милтон и - Мр а Р.Л ничић F.n-
лента Јулијана, Јурић Стипе Фрањо, Копар-Мг\'-ц 
Андрије Ана, Колесар Игнзца Јосип, Костаљевец 
Ивана Иван, Кова чић-Крчмар Антуна Нада, Кру-
нић Златка Златимир, Курјачки Славка Милан, 
Маптарић-Худак Фрање Јелка, Манојловић Стеве 
Милан, Марчец Исидора Иван, Небојгић-Рицхтеч 
Карла Барица, Новаковић Ивана Антун, Петрови 
Филипа Звонко, Пинтар Ђуре Милан, Прлог-Циф-
рек Ивана Катица. Сињерец Драгутина Стјепан; 

Скрт Фрање Павао. Сушан* Ане Петар. Толић 
Петра Мирослав, Вдовић Бранка Златко, Волошин 
Павла Фра њо Вопф-Вратарић Павла Нада, Зем€ 
Антона Андреј, Жганец Блажа Катица; 

— за заслуги и постигнати успеси во работа га 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Јурић Николе Стево, Суботић Николе Ми лив 
Томић Николе Дубравко, Врабац Николе Јово. 

Бр, 129 
31 октомври 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. 

ј С О Д Р Ж И Н А : 
Стра1 

312. Закон за вложување средства на стран-
ски лица во домашни организации на 
здружен труд — — _ — — — _ { 

313. Закон за здржување во Заедница на ју-
гословенските железници — — — — I 

314. Закон за здружување во Заедница на 
југословенското електростопанство — — ! 

315. Закон за здружување во Заедница на 
југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони — — — — — — — — — i 

316. Резолуција за основните правци на опш-
тественото дејствување врз унапредува-
њето ма општествено-егрномската по-
ложба и улогата на жената во соција-
листичкото самоуправно општество — I 

317. Одлука за утврдување на Програмата на 
статистичките истражувања од интерес за 
целата земја за периодот од 1978 до 1982 

Одликувања — — — — — — — — — < 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Лош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издан ачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17» 


