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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАТИС-
ТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА 

ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Се прогласува Законот за статистичките истра-
жувања од интерес за целата земја, што го усвои 
Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на 
народите' од 6 март 1973 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 6 март 1973 го-
дина. 

ПР бр. 168 
7 март 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИН-

ТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат статистичките истра-

жувања со кои се обезбедуваа! статистички подато-
ци за состојбата и движењето на населението и за 
економските 1 и други појави од интерес за целата 
земја. 

Статистичките истражувања се утврдуваат со 
пропис на Сојузната скупштина. 

Член 2 
Статистичките истражувања, во смисла на овој 

закон, ги опфаќаат; утврдувањето на методолошки-
те и организационите основи на истражувањето, со-
бирањето, обработката и објавувањето на статис-
тичките податоци и статистичката анализа. 

Член 3 
Во вршењето на статистичките истражувања, 

Сојузниот завод за статистика и сојузните органи и 
организации кои со сојузниот закон се овластени за 
вршење на статистички истражувања, имаат право 
од соодветните органи во републиката и во авто-
номната покраина да бараат известувања за спро-
ведувањето на тие истражувања. 

Член 4 
Статистичките податоци добиени со статистич-

ките истражувања се јавни и секому достапни, ос-
вен податоците кои претставуваат државна, воена, 
деловна или службена тајна. 

II. Собирање и обработка на статистичките податоци 

Член 5 
Статистичките истражувања ги организираат и 

ги вршат Сојузниот завод за статистика и надлеж-
ните органи во републиката и во автономната по-
краина. 

Статистичките истражувања ги организираат и 
ги вршат, во рамките на својот делокруг, и: С О Ј У З -
НИОТ секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот 
секретаријат за правосудни и општи управни рабо-
ти, Народната банка на Југославија, Службата на 
општественото книговодство на Југославија, Сојуз-
ното биро за работите на вработувањето, Сојузниот 
завод за здравствена заштита, Сојузот на заедници-
те на пензиското и инвалидското осигурување на 
Југославија и Сојузот на заедниците на здравстве-
ното осигурување на Југославија (во натамошниот 
текст: овластените сојузни органи и организации). 

Статистичките истражувања за оружените сили 
и за појавите кои се од интерес за оружените сили 
ги организира и Ги врши СОЈУЗНИОТ секретаријат за 
народна одбрана. 

Член 6 
За да се обезбеди единствено вршење на статис-

тичките истражувања и да се овозможи споредува-
ње и поцелосно користење на статистичките пода-
тоци, во статистичките истражувања се применуваат 
единствена методологија и единствени статистич-
ки стандарди (дефиниции, класификации, номен-
клатури). 

Единствената методологија на статистичките ис-
тражувања ја утврдува Сојузниот завод за статис-
тика, а методологијата на одделни статистички ис-
тражувања што ги спроведуваат овластените сојуз-
ни органи и организации — тие органи и организа-
ции. 

Единствените статистички стандарди ги утврду-
ва Сојузниот завод за статистика. Решението за 
единствените статистички стандарди се објавува во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Единствените класификации на дејностите, сто-
ките и услугите и други класификации од значење 
за вршењето на статистичките истражувања од ин-
терес за целата земја се утврдуваат со сојузен закон. 

Член 7 
Овластените сојузни органи и организации, пред 

утврдувањето на методолошките основи за собирање 
и обработка на статистичките податоци и пред ут-
врдувањето на методолошките основи за водењето 
на одделни евиденции што служат како извор 
на статистичките податоци за статистичките истра-
жувања, се должни да го известат за тоа Сојузниот 
завод за статистика заради давање мислење за тие 
основи. 
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Сојузниот завод за статистика, во рок од 30 де-
да од денот на приемот на известувањето, е должен 
да даде мислење за методолошките основи од став 
1 на овој член. 

Член 8 
Организациите на здружениот труд и нивните 

асоцијации, интересните заедници, државните орга-
ни, општествено-политичките и други организации, 
здруженијата и поединците, се должни на овласте-
ните сојузни органи и организации и на лицата од 
нив овластени, во одреден рок и без надоместок, да 
им даваат целосни и точни податоци за појавите што 
со овој закон или врз основа на овој закон се утвр-
дени како предмет на статистичките истражувања 
и да им овозможат проверување на дадените пода-
тоци. 

Организациите, органите и здруженијата од став 
1 на овој член и поединците не се должни да даваат 
статистички податоци ако статистичкото истражува-
ње и обврските за давање на тие податоци не се 
утврдени со пропис на Сојузната скупштина. 

Член 9 
Сојузниот завод за статистика и овластените 

сојузни органи и организации се самостајни во вр-
шењето на статистичките истражувања. 

Сојузниот завод за статистика и овластените 
сојузни органи и организации се одговорни за точ-
носта на статистичките податоци од интерес за це-
лата земја и за нивното навремено објавување. 

Член 10 
Средства за вршење на статистичките истра-

жувања од интерес за целата земја обезбедува оп-
нггествено-политичката заедница која тие истражу-
вања ги врши во рамките на своите права и дол-
жности. 

III. Програма на статистичките истражувања 

Член И 
Статистичките истражувања, утврдени со овој 

закон или врз основа на овој закон, се вршат во 
времето одредено со петгодишна програма на ста-
тистичките истражувања и со годишна програма на 
статистичките истражувања. 

Предлогот на програмата на статистичките ис-
тражувања го утврдува Сојузниот извршен совет, а 
програмата на статистичките истражувања ја доне-
сува Сојузната скупштина. 

Пописот на населението, пописот на земјодел-
ските стопанства и други големи статистички истра-
жувања, се регулираат со сојузен закон. 

Член 12 
Петгодишната програма на статистичките истра-

жувања содржи назив, содржина и време на спро-
ведувањето на статистичките истражувања. За ста-
тистичките истражувања што се спроведуваат во 
првата година, петгодишната програма содржи и: 
кој е должен да дава податоци и во кој рок, обврс-
ки на овластените сојузни органи и организации, за 
кои општествено-политички заедници се утврдуваат 
статистичките податоци и рок до кој треба да се 
дадат првите резултати од обработката на статис-
тичките податоци за потребите на федерацијата. 

Годишната програма на статистичките истра-
жувања ги опфаќа статистичките истражувања кои 
не се опфатени со петгодишната програма на ста-
тистичките истражувања и ги содржи сите елемен-
ти од став 1 на овој член, предвидени За петгодиш-
ната програма на статистичките истражувања што 
се спроведуваат во првата година на петгодишната 

програма. Годишната програма на статистичките ис-
тражувања содржи и измени и дополненија во ста-
тистичките истражувања што се опфатени со петго-
дишната програма на статистичките истражувања. 

Член 13 
Статистичкото истражување, утврдено со про-

грамата на статистичките истражувања или со со-
јузен закон, има првенство пред другите статистич-
ки истражувања. 

Член 14 
За секое статистичко истражување кое со прог-

рамата на статистичките истражувања е предвидено 
како ново статистичко истражување, се донесува 
посебно решение со кое поблиску се утврдуваат еле-
ментите на тоа статистичко истражување и него-
вата организација. 

Решение од став 1 на овој член донесува гене-
ралниот директор на СОЈУЗНИОТ завод за статистика 
односно старешините на овластените сојузни органи 
и организации или соодветниот орган на сојузот на 
заедниците, во рамките на својот делокруг. Реше-
нието се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 15 
На обрасците за собирање податоци во статис-

тичките истражувања се назначуваат називот на 
статистичките истражувања и актот врз основа на 
КОЈ се вршат истражувањата. 

Член 16 
, На Сојузната скупштина и на Сојузниот извр-

шен совет секоја година, најдоцна до 31 март, Сојуз-
ниот завод за статистика им поднесува извештај за 
извршувањето на програмата на статистичките ис-
тражувања во претходната година. 

IV. Објавување на резултатите од статистичките 
истражувања 

Член 17 
Резултатите од статистичките истражувања ги 

објавуваат Сојузниот завод за статистика, овласте-
ните сојузни органи и организации и надлежните 
органи во републиката и во автономната 'покраина. 

Ако во објавените статистички подароци, до-
биени со статистичките истражувања, постојат раз-
лики, за службени цели се користат статистичките 
податоци што, во рамките на својот делокруг, ги об-
јавиле или утврдиле Сојузниот завод за статистика 
и овластените сојузни органи и организации. 

Член 18 
Сојузниот завод за статистика и овластените со-

јузни органи и организации можат да им даваат на 
корисниците на користење и необјавени статистички 
податоци, ако тие податоци не претставуваат тајна 
(член 4). Начинот на давање на тие податоци на ко-
ристење се уредува со општи акти на Сојузниот за-
вод за статистика и на овластените сојузни органи 
и организации. 

Член 19 
Во извршувањето на обврските на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија, утврде-
ни со меѓународни договори, собраните а необјавени 
статистички податоци од интерес за целата земја им 
ги дава на користење на странски држави и на ме-
ѓународни организации Сојузниот завод за статисти-
ка. Овие податоци, во рамките на својот делокруг, 
можат да им ги даваат на користење на странски 
држави и на меѓународни организации и овластени« 



Четврток, 15 март 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 13 - Страна 311 

те сојузни органи и организации, во согласност со 
Сојузниот завод'за статистика. 

Ако странската држава или меѓународна орга-
низација бара објавени статистички податоци кои 
треба да се приспособат кон меѓународните статис-
тички стандарди, овластените СОЈУЗНИ органи и ор-
ганизации можат да даваат такви податоци во со-
гласност со Сојузниот завод за статистика. 

V. Тајноста на одредени статистички податоци 

Член 20 
Како службена тајна, во смисла на ОВОЈ закон, 

се сметаат статистичките податоци собрани од пое-
динци кои се однесуваат на нивните лични, семејни 
и имотни прилики. 

Генералниот директор на Сојузниот завод за 
статистика односно старешината на овластениот со-
јузен орган и организација или соодветниот орган 
на сојузот на заедниците, покрај тајните од член 4 
на овој закон, можат да одредат, како службена 
тајна, да се сметаат и други статистички податоци 
што се однесуваат на одделни организации на здру-
жениот труд, интересни заедници, општествено-по-
литички заедници и на други правни лица, чие об-
јавување или соопштување би можело да има штет-
ни последици за тие организации. 

Статистичките податоци од ст. 1 и 2 на овој 
член, кои се прогласени за службена таЈна, не мо-
жат да се објавуваат како поединечни ниту можат 
на кој и да било да му се соопштуваат. 

VI. Казнени одредби 

Член 21 
Со парична казна од 1 ООО до 20 ООО динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружениот 
труд, асоцијација на овие организации, интересна 
заедница, општествено-политичка организација и 
друга организација, ако за потребите на статистич-
ките истражувања не им ги достави на надлежните 
органи бараните податоци во пропишаниот рок, или 
ако достави нецелосни или неточни податоци, или 
ако оневозможи проверување на доставените пода-
тоци (член 8 став 1). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата или во заед-
ницата од тој став со парична казна од 500 до 5.000 
динари. 

Член 22 
Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се 

казни за прекршок поединец ако за потребите на 
статистичките истражувања не им ги достави на 
надлежните органи бараните податоци во пропиша-
ниот рок, -или ако достави неточни или нецелосни 
податоци, или ако оневозможи проверување на дос-
тавените податоци (член 8 став 1). 

VII. Завршни одредби 

Член 23 
Со денот на влегувањето во" сила на овој закон 

престанува да важи Основниот закон за статисти-
ката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66). 

Член 24 
Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,Службен лист на СФРЈ"« 

146. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополнение 
на Законот за основање претпријатија во странство, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од б март 1973 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од С март 1973 
година. 

ПР бр 174 
7 март 1973 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОСНОВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за основање претпријатија во стран-

ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72) во член 2 
зборовите: „деловни здруженија" се заменуваат со 
зборовите: „организации на деловно здружуваше 

Член 2 
( Во член 7 став 4 точката 3 се заменува со две 

нбви точки, кои гласат: 
„3) надлежниот орган на управувањето на орга-

низацијата на здружениот труд да ги има утврде-
но предметот на дејноста, програмата на работењето 
со финансиски показатели и економската опрасда-
ност за основање на претпријатието во странство; 

4) организацијата на здружениот труд да презе-
ла обврска дека во Југослави-ја задолжително ќе 
трансферира одреден процент од добивката, со кота 
ќе се врши и враќање на вложените средства по 
одредената динамика;". 

Досегашните точ. 4, 5 и 6 стануваат точ 5, 6 и 7. 
По став 4 се додава нов став 5, КОЈ гласи 
„СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешна трго-

вија,-во согласност со Сојузниот секретаријат за фи-
нансии, во рамките што ќе ги утврди Сојузниот 
извршен совет, врз основа на усогласени ставови со 
надлежните републички и покраински органи, во 
смисла на точка 4 на став 4 на ОВОЈ член, може да и 
одреди на организацијата на здружениот труд ми-
нимален процент од добивката што мора да го 
трансферира во Југославија, со која ќе се врши и 
враќање на вложените средства по одредената 
динамика" 

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 3 
Во член 8 став 1 точката 4 се заменува со две 

нови точки, кои гласат: 
„4) извештај за предметот на дејноста, програ-

ма на работењето со финансиски показатели и из-
вештај за економската оправданост за основање на 
претпријатието во странство; 

5) одлука на надлежниот орган на управувањето 
на организацијата на здружениот труд со која се 
презема обврска дека во Југославија ќе се транс-
ферира одреден процент од добивката, со која ќе се 
врши и враќање на вложените средства по одре-
дената динамика;". 
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По досегашната точка 5, која станува точка в, 
Св додава нова точка 7, која гласи: 

„7) доказ дека е обезбедена ,стручна контрола на 
материјално-финансиското работење на претприја-
тието во странство;". 

Досегашната точка 6 станува точка 8. 

Член 4 
Во член 9 по став 1 се додаваат два нови става, 

кои гласат: 
„Кон пријавата од став 1 на овој член органи-

зацијата на здружениот труд е должна да поднесе: 
1) потврда од банката дека акциите на вложе-

ните средства се депонирани кај Народната банка 
на Југославија, кај народната банка на републиката 
односно кај народната банка на автономната покра-
ина на чие подрачје се наоѓа седиштето на органи-
зацијата на здружениот труд, каЈ овластена банка, 
кај експозитура (филијала) на домашна овластена 
банка во странство или, по посебно одобрение од 
Народната банка на Југославија, кај народната 
банка на републиката односно кај народната банка 
на автономната покраина на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на организацијата на здружениот 
труд, кај странска банка; или 

2) доказ дека се обезбедени правата на основа-
чот (договор заверен кај судот или меница, или 
други хартии од вредност или сл) во поглед на 
располагањето со вложените средства во земјата на 
вложувањето. 

Со акциите депонирани кај банките од точка 1 
на став 2 на овој член можат да располагаат само 
лица на организацијата на здружениот труд што 
посебно се овластени за тоа од надлежниот орган 
на управувањето на организацијата на здружениот 
труд. Овластувањето мора да и биде доставено на 
банката кај која се депонирани акциите. Овласте-
ните налогодавци кои располагаат со акциите и 
лицата кои тие акции, врз основа на овластувањето 
на налогодавецот, ги подигаат и со нив манипули-
раат не можат да бидат исти лица." 

Во досегашниот став 4, кој станува став 6, збо-
ровите: „е јавен и" се бришат. 

По досегашниот став 5, кој станува став 7, се 
додава нов став 8, кој гласи: 

„Народната банка на Југославија, народната 
банка на републиката односно народната банка на 
автономната покраина на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на организацијата на здружениот труд, 
кога работењето со странство тоа го бара, можат да 
и дадат одобрение на организацијата на здружениот 
труд да ги користи, за одредени намени, акциите 
депонирани кај банките од точка 1 на став 2 на овој 
член." 

Член 5 
Во член И став 3 зборовите: „на Народната 

банка на Југославија" се заменуваат со зборовите: 
„на народната банка на републиката односно на 
народната банка на автономната покраина на чие 
подрачје се наоѓа невиното седиште". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Народните банки на репзт6ликите односно на-

родните банки на автономните покраини се должни 
на Народната банка на Југославија да и доставуваат 
збирни годишни извештаи за работењето на прет-
пријатијата во странство" 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, збо-
ровите „од став 3" се заменуваат со зборовите: „од 
ст 3 и 4". 

Член б 
Во член 12 став 1 точка 2, на крајот, се додаваат 

запирка и зборовите: „во согласност со важечките 
прописи за кредитните работи со странство,". 

Член 7 
Во член 17 зборовите: „точка 4" се заменуваат 

со зборовите: „точ. 2, 5 и 6". 

Член 8 
По член 17 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 17а 

Ако народната банка на републиката односно 
народната банка на автономната покраина од го-
дишниот извештај (член 11 став 3) утврди дека 
претпријатието во странство не ја трансферира 
остварената добивка или ја трансферира во помали 
проценти од одредените проценти односно не ги 
враќа вложените средства по одредената динамика 
(член 7 став 4 точка 4 односно став 5), на органи-
зацијата на здружениот труд - основач, до нами-
рувањето на обврските, ќе и ги намали правата на 
девизни средства со кои располага по кој и да било 
основ во височината на нетрансферираната добив-
ка. 

Ако претпријатието во странство работи со за-
губа, покрај намалување на правата на девизни 
средства во смисла на став 1 на ОВОЈ член, на орга-
низацијата на здружениот труд — основач народ-
ната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина ќе и ги намали 
правата на девизни средства со кои располага по 
кој и да било основ и во височина на искажаната 
загуба, а најмногу до височината на вложените 

' средстава во тоа претпријатие. 

Член 176 
Ако претпријатието во странство работи со за-

губа две години едноподруго, народната банка на 
републиката односно народната банка на автоном-
ната покраина ќе ги извести за тоа Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија и надлежниот 
републички односно покраински орган на управата 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на организаци-
јата на здружениот труд. 

Во случајот од сѓав 1 на овој член, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, во спогодба 
со надлежните органи од член 7 ст. 1, 2 и 3 на овој 
закон, по претходно прибавено мислење од надлеж-
ниот републички однос но покраински орган на 
управата, во рамките на насоките од Сојузниот из-
вршен совет, може да донесе решение за престану-
вавме на важењето на одобрението издадено врз 
основа на член 7 на овој закон и тоа претпријатие 
да го брише од регистарот на претпријатијата во 
странство/' 

Член 9 
По член 18 се додава нов члан 18а, кој гласи: 
„Ако организацијата на здружениот труд биде 

казнета за стопански престап од член 139 став 1 
точ. 3, 9 и 10 на Законот за прометот на стоки и  
услуги со странство или од чл. 19 и 20 на овој 
закон, во врска со работење на нејзино претпријатие 
во странство во однос на југословенските организа-
ции на здружениот труд и нивните претпријатија 
во странство, спрема таквата организација на здру-
жениот труд Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија може да изрече една или повеќе мерки од 
член 123 на Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство, што таа е должна да ги спроведе \ 
спрема нејзиното претпријатие во странство, ако cо  
решението на Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија тоа е предвидено, или може да донесе 
решение за престанување на важењето на одобре-
нието издадено врз основа на член 7 на ОВОЈ закок 
и тоа претпријатие да го брише од регистарот нг 
претпријатијата во странство." 

Член 10 
Во член 19 став 1 по точка 2 се додаваат трз 

нови точки, кои гласат: 
„3) ако не ја трансферира во Југославија 

остварената добивка, низ која се врши и враќање 
на вложените средства по одредената динамика 
(член 7 став 4 точка 4 односно став 5); 

4) ако акциите на вложените средства не ги 
држи депонирани ка ј банката (член 9 став 2 точка 
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1), или ако повеќе не се обезбедени правата на 
основачот во поглед на располагањето со вложените 
средства во земјата на вложувањето (член 9 став 2 
точка 2); 

5) ако на посебно конто во своето книговодство 
не ги искажува материЈално-финансиските односи 
со претпријатието во странство, или ако промените 
настанати по основ на остварената добивка односно 
на вложените средства не ги спроведе низ своите 
книги (член 11 ст 1 и 2);". 

"Досегашните точ. 3 и 4 стануваат точ. 6 и 7. 

Член И 
Во член 20 став 1 точката 3 се менува и гласи: 
,,З) ако не се придржува кон прописот донесен 

врз основа на член 11 став 5 на ОВОЈ закон." 

Член 12 
По член 20 се додава нов член 20а, кој гласи' 
„Со парична казна од 5.000 до 150 000 динари ќе 

се казни за стопански престап народната банка на 
републиката односно народната банка на автоном-
ната покраина ако не се придржува кон прописот 
донесе« врз основа на член 11 став 5 на овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во народната банка на репуб-
ликата односно во народната банка на автономната 
покраина со парична казна од 200 до 5 000 динари." 

Член 13 
Во член 21 зборовите: „точка 3" се заменуваат 

со зборовите: „точ 3 и 4". 

Член 14 
По член 23 се додава нов член 23а, кој гласи: 
„Организација на здружениот труд, чие 

претпријатие основано во странство ќе основе ново 
претпријатие во странство, е должна да постапува 
согласно со одредбите на овој закон." 

Член 15 
Организациите на здружениот труд кои, во 

смисла на член 23 на Законот за основање претпри-
јатија во странство, го известиле СОЈУЗНИОТ секре-
таријат за надворешна трговија дека претпријати-
јата што ги основале во странство продолжуваат да 
работат, се должни, во рок од три месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон, да поднесат 
до СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешна трговија 
извештај за предметот на дејноста, програма за 
работење со финансиски показатели, извештај за 
економската оправданост на претпријатието во 
странство од член 8 став 1 точка 4, одлука на над-
лежниот орган на управувањето на организацијата 
на здружениот труд од член 8 став 1 точка 5, доказ 
од член 8 став 1 точка 7 и потврда од член 9 став 2 
точка 1 односно доказ од член 9 ,став 2 точка 2 на 
Законот за основање претпријатија во странство. 

Ако организацијата на здружениот труд не 
постапи според одредбата на став 1 на овој член, 
претпријатието основано во странство ќе се брише 
од регистарот. 

Ако претпријатието основано во странство биде 
бришано од регистарот, организацијата на здруже-
ниот труд е должна да постапи според член 15 на 
Законот за основање претпријатија во странство. 

Член 16 
Организацијата на здружениот труд чие прет-

пријатие во странство, до денот на влегувањето 
во сила на овој'закон, основало друго претпријатие 
во странство, е должна во рок од три месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон да 
постапи согласно со чл 7, 8 и 9 на Законот за ос-
новање претпријатија во странство. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

нa објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

147. 

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

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

ТЕ МЕРИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за техничките мери, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот на наро-
дите од 6 март 1973 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од ti март 1973 година. 

ПР бр. 176 
7' март 1973 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

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

ТЕХНИЧКИТЕ МЕРИ 

а Член 1 
Во Законот за техничките мери („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 12/65 и 55/69) називот на законот се 
менува и гласи: „Закон за техничките нормативи". 

Член 2 
Член 1 се менува и гласи: 
„Заради обезбедување конструктивна и технич-

ка сигурност и квалитет на производството односно 
изградбата, заради употребување и одржување на 
објектите, постројките, уредите и опремата, за 
заштита на човекот и на неговата околина и за 
јакнење на одбранбената способност на земјата, се 
пропишуваат, согласно со одредбите на овој закон, 
техничките норхмативи во областа на индустријата, 
рударството, градежнишгвото и сообраќајот и 
врските." 

Член 3 
Во член 1а зборовите' „работните ^гашти" 

се заменуваат со зборовите: „организациите на 
здружениот труд". 

Член 4 
Во член 2 во уводната реченица збо-ровите' „тех-

ничките мери" се заменуваат со зборовите: ^„тех-
ничките нормативи". 

Во точка 1 зборовите: „техничките нормативи" 
се заменуваат со зборовите: „техничките услови ', а 
по зборот: „други" зборот: „техничките" се брише. 

По точка 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
,,З) начинот, методите и постапките на испиту-

вањето заради контрола на изградените објекти, 
производствените постројки, уредите, опремата и 
изведените работи;". 

Досегнашната точка 3 останува точка 4. 

Член 5 
Во член 6 ставот 1 се менува и гласи: 
„Прописите за техничките нормативи за елек-

троенергетските, рударските и други индустриски 
објекти, постројки, уреди, производи и за градеж-
ните објекти и работи ги донесува сојузниот секре-
тар за стопанство." 

Во став 2 зборовите: „техничките мери" се за-
менуваат со зборовите: техничките нормативи". 
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Во став 3 зборовите: „технички мери што" се 
заменуваат со зборовите: „технички нормативи 
што", а зборовите: „сојузниот секретар за индус-
трија и трговија" - со зборовите: „сојузниот секре-
тар за стопанство" 

Во став 4 зборовите: „технички мери кои" се 
заменуваат со зборовите' „технички нормативи кои", 
а зборовите ,,СОЈУЗНИОТ секретар за труд" - со збо-
ровите. „сојузниот секретар за труд и социјална 
политика" 

Член б 
Во член 7 став 1 зборовите: „техничките мери" 

се заменуваат со зборовите: „техничките норма-
тиви", а зборот, „државниот" се заменува со зборот: 
„СОЈУЗНИОТ" 

Во став 2 зборот. „Државниот" се заменува со 
зборот: „Сојузниот". 

Член 7 
Член 9 се брише. 

Член 8 
Називот на глава II се менува и гласи' ,.П. ТЕХ-

НИЧКИ НОРМАТИВИ". 

Член 9 
Во член И став 1 зборовите' „Техничките мери" 

се заменуваат со зборовите: „техничките норма-
тиви". 

Ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 10 
Во член 12а став 1 зборовите: „работните орга-

низации" се замеунваат со зборовите: „организа-
циите на здружениот труд". 

Став 2 се брише. 

Член И 
Член 12и се брише. 

Член 12 
Во чл. 16, 8, 10, 126, 12в, 12д, 12ѓ, 12ж, 12ѕ, 12ј и 

12к зборовите: „работната организација" се замену-
ваат со зборовите: „организацијата на здружениот 
труд". 

Во чл 3, 4, 5, 8, 10 и 12 зборовите: „техничките 
мери" се заменуваат со зборовите: „техничките нор-
мативи". 

Член 13 
Овој закон влегува ЕО сила осмиот ден од денот 

на објавуваљего во „Службен лист на СФРЈ". 

148. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3 алинеја 4, во врска со Уставниот амандман 
XXXVIII точка 1 став 3, и член -14 од Законот за 
СОЈУЗНИОТ извршен совет, Сојузната скупштина, на 
предлог од претседателот на Сојузниот извршен 
совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Соборот на 
народите од 6 март 1973 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 6 март 1973 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

За член на Сојузниот извршен doBeT се избира 
Милорад Бировљев, досегашен директор на Прет-

ставништвото на Меѓународната корпорација за ин-
вестиции во Југославија. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 790 
7 март 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествено" Претседател 
политичкиот собор, на Соборот на народите, 

Радомир Коматина, с. р Мика Шпиљак, с. р. 

149. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3, во врска со член 17 став 3 од Основниот 
закон за статистиката, Сојузната скупштина, на 
предлог од СОЈУЗНИОТ извршен совет, на седницата 
на Соборот на народите од 6 март 1973 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 6 
март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОГРАМА НА СТАТИС-
ТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА 
ЦЕЛАТА ЗЕМЈА, ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1973 ДО 1977 

ГОДИНА 

1. Се донесува Програма на статистичките истра-
жувања од интерес за целата земЈа, за периодот од 
1973 до 1977 година, која содржи статистички истра-
жувања од и.нтерес за целата земја во тој период 
и статистички истражувања што ќе се вршат во 
текот на 1973 година. 

2. Статистичките истражувања од интерес за 
целата земја што ќе се вршат во 1973 година, ќе се 
финансираат според Програмата од точка 1 на оваа 
одлука. 

3. Финансирањето на Статистичките Истражу-
вања од интерес за целата земја во наредните 
години, ќе се регулира со одлуките на годишните 
програми. 

4. Програмата на статистичките истражувања од 
интерес за целата земја, за периодот од 1973 до 1977 
година, е објавена ко-н оваа одлука и е нејзин со-
ставен дел. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 774 
7 март 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествено" Претседател 

ПОЛИТИЧКИОТ собор, на Соборот на народите 
Радомир Коматина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 



ПРОГРАМА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1973 ДО 1977 Г. 

Податоците 
Обврски на статистичките и овластените се утврдуваат 

органи и организации 3a» 

о о, о 

5 (U 

Назив и периодика 
ва спроведувањето на 

истражувањето 
Содржина на истражувањето 

Кој е должен да 
дава податоци и во 

КОЈ рок 

федерацијата 
на републиките и 

автономните по-
краини 

О) 0) 
К. Ен 
а д Ѕ 
ч о ѕ . а 
ЅЅо ѕ 

2 Трошоците (во јод ади ди-
g нари) ги поднесуваат«^ 
и 

a s л к Р и ^ се н (С н о со tjvo LJ СО Е и а 
о а « Д О Л О.о 

i S f Д" Л 
о со а Н И 4) g g « 
д СО СО 'О1 

а а се о о д 

О) о 
Н Ен Ѕ Ѕ и д Ѕ Чо Л id ас со ^о а КИК што ата д 

6 10 

ОПШТИ: прашања на стаг 
тактичкиот систем 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО СТАТИСТИКАТА 

1 Статистички инфор- а) Општествени потреби од ста- Организациите 
мационен систем тистички информации во ус- на здружениот 

ловите на самоуправување и труд, интерес-
натамошен развој на општес- ните заедници 
твено-политичкиот и стопан« и други корис-
скиот систем во Југославија, ници! на статис-
Критика на постојаниот ста« тика 
тистички систем од аспект на 
потребите во новите услови. 
Правци на развојот и на по-
добрувањето на системот на 
статистичките истражувања. 
Целите; содржината; методо-
лошките, организационите, 
техничките и кадровските ас-
пекти на функционирањето на 
системот; користење на статис^ 
тичките информации 

б) Преглед на содржината на це-
локупниот проект. Концепција 
на статистичкиот информати-
вен систем — целите и прин-
ципите врзч кои треба да се 
заснова информациониот сис-
тем 

Статистички органи 
Обработка на Консултација 
темата 

11 12 13 

а; Обра- , 
бот-
ка на 
те-
мата 
во 
пе-
рио-
дот 
1973 

1977 

б) во 
1973 

200 

2 Интегрираниот сис- Теоретски и операциона основи Подароци од 
тем на демографски" за поврзување на статистичките постојните пе-
те и социјалните истражувања: а) за демографски" тражувања 1 

статистики те обележја на населението, се-
мејствата и домаќинствата; б) за 
социо-економските појави врзани 
за активноста на населението во 

Статистички органи 
Обработка на Консултација 
темата 

Обра-
ботка на 
темата 
во пе-
риодот 
1973— 
—1977. 

џ — Податоци, О - образец 
- — Трошоци во 1973 година 

133 - -



1 2 3 4 

сферата на трудот, производс-
твото, образованието, здравството, 
јавниот ред и безбедноста, заба-
вата и рекреацијата, социјалното 
осигурување и социјалната заш-
тита и општествената подвиж-
ност; в) за доходот, потрошувач-
ката, имотот на социјалните група-
ции, и г) за дејноста и сметките 
на општествените служби 

3 Систем на социјал" Истражување на показателите за Податоци од 
ките показатели согледување, следење и анализа постојните ис 

на социјалните движења и на тражувања 
структурите во целокупното оп-
штество и во одделните области 
на општествениот живот. Дефи-
ниција на показателите и нивна 
евалуација 

4 Интегрираниот сис- Ева л у аци ја на методолошките ос- Податоци од 
тем на индексите на нови на статистичките индекси постојните ис 
производството, це- на физичкиот обем, на цените и тражувања 
ните и вредностите вредностите во областа на стопан-

ството. Теоретската заснованост 
и практиката од гледна точка на 
сигурноста на индексите, репре-
зентативноста на пондерационите 
фактори, периодиката, примене-
тите формули и др. Основи на у-
согласениот систем на индекси во 
хоризонтална И вертикална сми-
сла. Теориско образложение на 
суштината и на дострелот на одд-
елните индекси и можности за 
нивно поврзување и комбинирање 
за различни аналитички потреби 

5 Систем на показате- Истражување на краткорочните Податоци од 
ли на стопанските показатели за следење и за теку- постојните ис 
движења шта анализа на стопанските дви- тражувања 

жења, анализи на трендот и про-
гнози. Изведување на сводни по-
казатели — методи за нивна кон-
струкција, тестирање и оцена на 

8 9 10 11 12 13 

а) во 
1973 

Статистички органи 
Обработка на Консултација 
темата 

Обра-
ботка на 
темата 
во 1973 

127 - -

Статистички органи 
Обработка на Консултација Обра-

ботка на 
темата 
во пе-
риодот 
1973— 
—1974 

Статистички органи 
Обработка на Консултација 
темата 

Обра-
ботка на 
темата 
во пе-
риодот 
1973— 
—1974. 

127 - -



8 9 10 11 12 13 

Методолошки ра-
боти 

дострелот во краткорочните пред-
видувања 

Статистички органи 
6 Истражување на ме-

тодите, постапките и 
техниката за попис 
на населението во 
1981 година 

Истражување на методите, пос-
тапките и техниката во собирање-
то на податоци и обработката со 
цел за изнаоѓање оптимални ре-
шенија од гледна точка на трошо-
ците. квалитетот на информации-
те. брзината на давањето на ин-
формации и оптоварувањето на 
населението. Проектирање на 
пробни и експериментални истра-
жувања 

Избрани до-
маќинства и ор-
ганизации на 
здружениот 
труд 

Обработка на 
темата 

Соработка на 
методолошките 
истражувања и 
во спроведува-
њето на пробни 
и експеримен-
тални анкети 

Обра-
ботка на 
темата 
во пе-
риодот 
1973— 
—1979 

138 

Статистички органи 
7 Истражување на ме- Истражување на методите, пос- Избрани до-

- тодите, постапките и тапките и техниката во собира« маќинства 
техниката за попис њето на податоци и во обработка-

Обработка на 
темата 

на земјоделските 
стопанства во 1979 
година 

та со цел за изнаоѓање оптимал-
ни решенија од гледна точка на 
трошоците, квалитетот на инфор-
мациите. брзината на давањето 
на информации и оптоварување-
то на стопанствата. Проектирање 
на пробни и експериментални ис-
тражувања f 

Соработка на 
методолошките 
истражувања и 
во спроведува-
њето на пробни 
и експеримен-
тални анкети 

Обра-
ботка на 
темата 
во пе-
риодот 
1973— 
—1977 

142 - - . 

8 Методологија на 
статистиката на до-
ходот, потрошувач-
ката и имотот на до-
маќинствата 

Теоретски и операциони основи 
на системот на истражувањето на 
формирањето и распределбата на 
доходот на домаќинствата. на 
личната потрошувачка и богат-
ството на социјалните групации. 
Методи за статистичко мерење на 
социјалните диференцијални 

Избрани до-
маќинства и 
податоци од 
постојните ис-
тражувања 

Статистички органи 
Обработка на Соработка на 
темата методолошките 

истражувања и 
во спроведува-
њето на анке-
тата 

Обра-
ботка на 
темата 
во пе-
риодот 
1973— 
—1975 

87 



6 8 9 10 11 12 13 

Методологија на Ста-
тистиката на без-
рабзтноста 

Евалуација на постојната статис-
тика на безработноста и проект за 
унапредување на методологијата 
теоретска и операциона дефини-
ција на безработноста и на не-
доволната вработеност, статис-
тички методи за мерење на обе-
мот на безработноста во општес-
твениот и приватниот сектор, ка-
тегоризација на безработните, а -
на л птичка надградба (стапки на 
безработноста, стандардизирани 
единици и др.). Споредливост со 
други зедеј и 

Избрани до-
маќинства. 
Службата за 
вработување 

Статистички органи 
Обработка на Консултација и 
темата соработка на 

пробните истра-
жувања 

Обра-
ботка на 
темата 
во пе-
риодот 
1973— 
—1974 

1 0 0 - -

10 Методологија на 
статистиката на чо-
вековата средина 

Изработка на методолошки осно-
ви за статистика на човековата 
средина што ја опфаќа природ-
ната средина и условите за жи-
веење што ги создал човекот. Ус-
лови за работа, за живење во 
стан, рекреација, загаденост на 
воздухот, на водата и на земјиш-
тето и други придружни феноме-
ни на индустрии ализациј ата и ур-
банизацијата 

Статистички органи 
Организаците Изработка на Консултација и 
на здружениот методологија соработка 
ТРУД 

Обра-
ботка на 
темата 
во пе-
риодот 
1973— 
—1977 

2 1 0 - -

11 Истражување на ме- Истражување на варијабилитетот Податоци од 
тодот на мостра за 
попис на шумскиот 
фонд 

на површинските сегменти во од- документаци-
нос на разните видови шуми во јата на шумар-
зависност од различната форма, ските организа-
големината и правецот на про- ции, бироата, 
стирањето на сегментите. Плани- институтите и 
рањето на експерименти и анали« катастарот 
за на резултатите со цел за изби-
рање на оптимален план на мо-
страта 

Статистички органи 
Обработка на Консултација и 
темата соработка 

Обра-
ботка на 
темата 
во пе-
риодот 
1973— 
—1975 

135 ' - -

12 Истражување на 
модел за општиот 
план на мострата на 
домаќинствата 

Студија на општиот план на мо-
страта на домаќинствата за при-
мена во дописите и анкетите. 
Избор на типот на мострата, из-
ведување формули за оцени на 
тоталот, на средината, на пропор-
циите и стандардните грешки, оп-
шта програма за компјутер 

Податоци од 
статистичката 
документација 

Статистички органи 
Обработка на Консултација 
темава 

Обра-
ботка на 
т.емата 
во пе-
риодот 
1973— 
—1975 

135 



Дефиниции и класи-
фикации 

13 Стандардни дефини- Теоретски и операциони дефини- Податоци од 
ции на статистички" ции на статистичките единици во статистичката 
те единици стопанството, во општествените документација 

служби и во истражувањата на 
населението (економска единица, 
земјоделско стопанство, домаќин-
ство, семејство и др.). 

Статистички органи 

Консултација Изработка на 
дефиниција 

8 9 10 11 12 13 

Обра-
ботка на 
темата 
во пе-
риодот 
1974— 
—1975 

0 н со 

1 

"3 

14 Дефиниции (описи) Дефиниции (описи) за околу 1000 Организациите Изработка на 
на подгрупи занима" подгрупи занимања кои го сочину- на здружениот описи 
ња ваат основното ниво на класифи- труд 

нацијата на занимањата 

Статистички органи 

Консултација 

15 Економски класифи- Изведени економски класифика-
кации ции врз основа на стандардна 

класификација на дејностите 
Групирање на дејностите: на про-
изводна и непроизводна сфера; 
според стопанските комплекси, 
спрема, економските активности; 
спрема економската намена 

Податоци од 
статистичката 
документација 

Статистички органи 
Консултација Обработка на 

темата 

Изра-
ботка на 
описи во 
пери-
одот 
1973— 
—1974 

Обра-
ботка на 
темата 
во пери-
одот 
1973— 
—1975 

126 

175 
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о 
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16 Класификација на 
производите и услу-
гите 

Концепција и намена на класи-
фикацијата на производите и ус-
лугите во сите дејности. Крите-
риуми за групирање на произво-
дите и услугите. Структура на 
класификациите: класи и поткла-
си за околу 4.000 производи и ус-
луги за примена во статистички-
те истражувања 

Организациите 
на здружениот 
труд 

Статистички органи 
Консултација Изработка на 

класификаци-
јата 

Изра-
ботка во 
пери-
одот 
1973— 

—1977 

126 

W 

О 
р Д 93 
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17 Класификација на 
основните средства 

Методолошки основи за класифи-
кација на основните Средства за 
примена во Статистичките истра-
жувања Дефиниции на основните 
средства и критериуми за групи-
рање на предмети што сочину-
ваат OCHOBHPI средства Структура 
на класификацијата како дериват 
од одредени нивоа на стандардна 
класификација ' на производите 

Организации-
те на здруже-
ниот труд 

Статистички органи 

Консултација Изработка на 
класификаци-
ја 

Изра-
ботка во 
перио-
дот 
1975— 
—1977 

18 Социјално - економ-
ска класификација 
на населението 

Концепција и намена на класи« Податоци од 
фикацијата критериуми за гру- статистичката 
пирање на населението и дома- документација 
ќинствата. Структура на класи-
фикацијата 

Статистички органи 

Консултација Изработка на 
класификаци-
ја 

Изра-
ботка во 
перио-
дот 
1973— 

—1975 

127 - -

Статистички органи 

19 Класификација на Истражување на методологијата Податоци од Изработка на Консултација Изра-
подрачјата село-град за класификација на подрачјата статистичката класификаци- ботка во 

на село—град. Целта и намената документација Ја перио-
на класификацијата. Избор на дот 
релевантни обележја за класи« 1975— 
фикација и територијални еди- —1977 
ници на групирањето. Тестирање 
на класификацијата според пове-
ќе методи. Изработка на класи-
фикација спрема спотот бата од 
пописот на населението во 1971 
година 

Електронска техника во 
статистичките истражу-
вања 

20 СтандарДизации во 
областа на автомат-
ската обработка на 
податоци 

Изработка на минимални един-
ствени стандарди со цел за обез-
бедување техничка компатибил-
ност и програмирање на компју-
тери што се користат за обработ-
ка на статистички податоци 

Заводите за 
статистика и 
органите овлас-
тени за вршење 
на статистички 
истражувања 

Статистички органи 

Изработка на Консултација и 
стандарди соработка 

1973 75 - -
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21 Статистички банки Студија на критериумите за фор- Податоци од 
на податоци мирење на одделни статистики статистичката 

во вид на банка на податоци. Со- документација 
држина, организација. методо-
долошки и технички елементи за 
устрој ување на банка на подато-
ци. Аспекти на тајноста на пода-
тоците и на рентабилноста на 
устроју вашето на банки на пода-
тоци 

22 Општи компјутерски Студија на стандардизацијата на Податоци од 
ппогоами за масовна пелтечеа wfwwre р.ттрмрт-ттм ча гтдтиг. оФаттлг^мшгат програми за масовна 
обработка на пода-
тоци 

релевантните елементи за статис-
тичко истражување и на изра-
ботката на општи програми со 
цел за рационализација и забр-
зување на работата на електрон-
ските сметачи 

статистичката 
документација 

23 Општи компјутерски 
програми на мето-

Разработка на методолошките ос-
нови, подрачјето на примената и 

дите на статистичка на општите програми за прости 
анализа 

Податоци од 
статистичката 
документација 

и сложени методи на статистич-
ката анализа вклучува1ќи ја ана-
лизата на варијанти, факторска-
та и спектралната анализа 

24 Автоматизиран ре-
гистар на статистич-
ките единици 

Проект на единствен автомати-
зиран регистар на статистичките 
единици Целта и употребата на 
регистарот, идентификациони и 
други обележја на единиците од-
редби за внесување во региста-
рот и за промените, технички ре-
шенија на регистарот кат смета-
ните и на изработката на адре-
сарот и др. 

Заводите за 
статистика и 
органите ов-
ластени за вр-
шење статисти-
чки истражува 
ња. Организа-
циите на здру-
жениот труд 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Статистички органи 

Изработка на 
студија 

Консултација и 
соработка 

Изра-
ботка на 
студи-
јата во 
перио-
дот 
1975— 
—1978 

Статистички органи 
Соработка Изработка на 

студија 
Изра-
ботка на 
студи-
ја во пе-
риодот 
1975— 
—1978 

Статистички органи 
Консултација Изработка на 

програми 
Изра-
ботка на 
прог-
рами во 
перио-
дот 
1973— 
—1975 

121 - -

Статистички органи 
Изработка на 
проектот 

Соработка врз 
изработката 

Изра-
ботка на 
проек-
тот во 
перио-
дот 
1973— 
—1975 

124 - -



А 

25 Автоматизирана 
мрежа на територи-
јалните единици 

Проект на единствен систем на Податоци од 
територијалните единици — по- статистичката 
пиени кругови, месни заедници, документаци-
населби, општини и др. Повеќе- ја и од други 
кратна намена на мрежата, иден- извори 
тификациони обележја на едини-
ците, систем на шифри, следење 
на прометот, технички решени-
ја на регистарот ка ј сметачите 

Статистички органи 
Изработка на 
проектот 

Соработка врз 
изработката 

8 9 10 

Изра-
ботка на 
проек-
тот во 
перио-
дот 
1973— 
—1977 

11 12 13 

170 - -

ч 
а 

Статистичко образо-

26 Студија на настава" Студија на застапеноста и аде« Основните и 
та на статистиката кватноста на наставата на сите средните учи-
на сите нивоа од нивоа од образовниот систем. Пре- лишта, вишите 
образовниот систем пораки за подобрување на нас- и високите 

тавата од аспект на ширењето на школи и фа-
статистичката култура и оспосу- култетите 
бавањето на кадрите за примена 
на статистичките методи во од-
делни научни области 

Статистички органи 
Изработка на 
студијата 

Консултација и 
соработка 

Изра-
ботка на 
студи-
јата во 
перио-
дот 
1975— 
—1977 

Статистички органи 
27 Студија на програ- Студија на потребните профили, Статистичките Изработка на Консултација и 
" мата за стручно усо- специјалности и знаења на про- органи и орга- студијата соработка 

вршување на профе« фесионалните статистичари од ните за вршење 
сионалните статис« аспект на современиот развој на на 
тичари ' теоријата и практиката на 

статистиката и . општествените 
потреби. Препораки за програма-
та, формите и организацијата за 
перманентно стручно усовршува-
ње 

статистички 
истражувања 

Изра-
ботка на 
студи-
јата во 
перио-
дот 
1973— 
—1974 

190 - -

Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Годишен извештај 
за активноста на 
месните заедници 
(МЗ-1) 

СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕН TO САМОУПРАВУВАЊЕ 

Податоци за седниците на сове-
тите и за разгледуваните — ре-
шаваните прашања, за собирите 
на избирачите и за разгледувани-
те — решаваните прашања, за 
референдумите, за дејноста на 
мировните совети, за резултатите 

Месните заед-
ници 
28.02 

Статистички органи 
Изработка н а ; Печатење обра- О 
сумари сци, собирање, 

подготовување 
и обработка на 
податоците 

х X 31.10 72 733 223 

со -а со 



1 2 3 4 

од активноста во областа на оп-
штествениот стандард и култур-
но-просветната дејност, комунал-
ната изградба и уредувањето на 
населбите сенародната одбрана 
и др. и за финансиските сред-
ства о 

Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

2 Истражување за са- Основни податоци за примената на Работните ор-
моуправувањето на Уставните амандмани: претприЈа- ганизации на 
работните луѓе во ти ја во кои се применети Устав- стопанските 
претпријатијата по ните амандмани — според дејнос- дејности 
примената на Устав- тите и големината; 6poj на основ- 30.04 
ните амандмани ните организации на здружениот 
(ДУ-16) во 1973 го- труд со и без статус на правно 
дина лице; форми на самоуправно ор-

ганизирање на ниво на претпри-
еатието и на основните организа-
ции на здружениот труд (работ-
нички совети, работнички собра-
нија и др., извршни органи и ди-
ректор, непосредно одлучување 
во основните организации на 
здружениот труд); основни права 
пренесени врз основните органи-
зации на здружениот труд; струк-
тура на избраните членови на ор-
ганите на самоуправувањето 
спрема полот, возраста, школска-
та подготовка, занимањата и ра-
ботното место 

3 Извештај на самоу- Податоци за бројот на самоу- Самоуправни-
правната интересна правните интересни заедници по те интересни 
заедница (СИЗ-1) видови. Членки вклучени во ин- заедници 
двегодишно од 1973 тереската заедница и број на ра- 15.06 
година ботните луѓе што ги здружуваат. 

Состав на органите на самоупра-
вувањето Приходи и расходи на 
интересната заедница 

5 6 7 10 9 10 11 12 13 

СО 
се 

Статистички органи 
Изработка на Печатење обра- О 
сумари сци, собирање, 

подготвување 
и обработка на 
податоците 

х х 30.06 364 1694 244 
О' 

3 

8 2 

Статистички органи 
Изработка ца 
методологија. 
Обработка на, 
сумари 

Печатење обра- х 
сци, собирање, 
контрола 
и обработка на 
прашал ниците 

х х 15.12 - 310 80 

Ш 
р 

О 



Статистички органи 
4 Извештај за имену- Податоци за учесниците на кон-

вање директори на курси (пол, степен на стручно 
работни организации образование), за нов односно пов-
(Дир-1 и 2) — дво- торно именуван директор (пол, 
годишно од 1973 го« возраст, школска подготовка, 
дина работно место и работна органи-

зација пред именувањето, рабо-
тен стаж) и за директор кој не е 
повторно именуван (пол, возраст, 
школска подготовка, работно ме-
сто и работна организација во ко-
ја стапил на работа) 

Работните ор- Изработка на Печатење обра-
ганизации во сумари еди, собирање, 
стопанството и подготовка 
установите на и обработка на 
општествени" податоците 
те служби во 
кои е спроведе-
но именувањето 
на директори 
15.01 

5 Избори за Сојузната 
скупштина, за репу-
бличките, покраин-
ските и општински-
те собранија (ИС, 
ИР, ИП и ИО) во 
1974 година 

Резултати на изборите 

6 Индивидуални по- Пол, возраст, школска подготов-
датоци за пратени" ка, народност, занимање, поране-
в т е на Сојузната шен избор. За одборниците уште 
скупштина, на репу- и положба во занимањето, деј-
бличките и покраин- ност и квалификација 
ските собранија и за 
одборниците на оп-
штинските собрани-
ја во 1974 година 

Состав и дејност на 
општинските собра-
нија (ОС-1) — чети-
ригодишно од 1974 
година 

Податоци за соборите, комисии-
те, советите, месните заедници, 
собирите на избирачите и на ра-
ботниците, за референдумите и 
општите собири и работа на овие 
институции. Форми на здружу-
вање, на општествено договара-
ње и на самоуправно спогодува-
ње на ниво на општината и др. 

8 Извештај за соста-
вот на органите на 
месните заедници 
(МЗ-2) — двегодиш-
но од 1974 година 

Податоци за членовите на совети-
те според полот, возраста, степе-
нот на стручното образование, 
занимањето и начинот на избо-
рот; за бројот на постојаните ко-
мисии по видови и бројот на нив-
ните членови; за бројот на-повре-
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мените комисии и нивните чле-
нови; за составот на мировните 
совети; за советите на потрошу-
вачите и за вработениот персонал 
во месната заедница 

9 Извештај за соста-
вот и за некои ви-
дови активности на 
органите на управу-
вањето во стопан-
ските организации 
(ДУ-16, 17 и 18) -
двегодишно од 1974 
година 

Податоци за членовите на орга-
ните на управувањето (на работ-
ничките совети, колегијалните из-
вршни органи и директорот на 
организацијата) и за некои ви-
дови активности на овие органи 
(седници и решавани прашања на 
седниците, собири на работниците, 
референдуми и др.). Права на од-
лучување на органите на управу-
вањето во основните и други ор-
ганизации на здружениот труд. 
Општествени договори и само-
управни спогодби 

10 Извештај за соста-
вот и за некои ви-
дови активности на 
органите на управу-
вањето во нестопан-
ските дејности (ДУ-
-51, 52, 61, 62, 71, 81, 
80-1, 2, 3; ДЗ-1; ДУ-
-31, 32, 41, 42, 43; 
СУ-1; РУ-1 и СУ-1) 
— двегодишно од 
1974 година 

Податоци за членовите на орга-
ните на управувањето и за некои 
видови активности на органите 
(седници и решавани прашања на 
седниците, собири, референдуми и 
др.). Права на одлучување на ор-
ганите на управувањето во основ-
ните и други организации на 
здружениот труд, во подрачните 
училишта, во организационите 
единици во состав на органите на 
управата. Општествени договори 
и самоуправни спогодби 

11 Извештај за меѓуоп- Податоци за општините што ос-
штинската соработка тваруваат соработка; области на 
(МОС-1) — двего- соработката; правен акт за сора-
дишно од 1975 го- вотката; форма низ која се оства-
дина рува соработката; вклученост на 

општините во заедница од општ 
тип или заедничко планирање на 
стопанскиот развој; причини што 
ја забавуваат или отежнуваат со-
работката. 
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Истражувања гочо се 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Статистика на ро-
дените (Дем-1) — со-
бирање месечно об-
работка годишна 

СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Виталитет на детето (живороде- Матичари 
но или мртвородено), пол, место 03 МЕС 
на раѓањето, живеалиште на мај-
ката каде е родено детето (во 
здравствена установа или на дру-
го место), повеќекратни породу-
вања, ред на раѓањето, број на 
сега живите деца, број на децата 
родени во овот брак, дали е де-
тето родено во брак или е вон-
брачно. траење на бракот, брак 
по ред; за мајката и таткото; воз-
раст (датум на раѓањето), народ-
ност, школска подготовка, зани-
мање, положба во занимањето и 
ДР. 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра 
податоците сци, собирање, 

подготовка на 
обработката. 
Магнетна лента 
со основниот 
материјал 

х х 10 02 
30.101) 

434 2211 1410 

Статистички органи 
Статистика на умре-
ните (Дем-2) и „По-
тврда за смртта" од-
носно „Лекарски из-
вештај за причината 
на смртта" — соби-
рање месечно, обра-
ботка годишна 

Пол, возраст на умрениот, место 
на живеалиштето. место на 

Матичари и 
здравствени 

Обработка на 
податоците 

смртта, брачна состојба, народ« установи, ле-
ност, школска подготовка, зани- кари, други ли-
мање, положба во занимањето, ца овластени за 
каде настапила смртта, лекување утврдување на 
и КОЈ да"л податоци за причината смрт и лица 
на смртта, причина на смртта; за што вршеле 
умрените доенчиња: дали е дете- увид 
то родено во брак или е вонбрач- 03. МЕС 
но, возраст, занимање, положба во 
занимањето и школска подготов-
ка на мајката и колку мајката на 
умреното дете вкупно има родено 
деца; за насилната смрт: вид на 
насилната смрт, кога и каде се 
случило тоа, природа на повре-
дата и надворешна причина на 
смртта и др. 

Печатење обра-
сци, собирање, 
подготовка на 
обработката. 
Магнетна лента 
со основниот 
материјал 

х х 10 02 
30 101) 

659 П т 905 

3 Статистика на склу-
чените бракови 
(Дем-3) — собирање 
месечно, обработка 
годишна 

За младоженецот и невестата: по-
ранешна брачна состојба, КОЈ брак 
е по ред. возраст, место на живе-
алиштето, народност, школска 
подготовка и занимање и полож-
ба во занимањето 

Матичари 
03. МЕС 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра-
податоците сци, собирање, 

подготовка на 
обработката. 
Магнетна лента 
со основниот 
материјал 

% х 10.02 
30 101) 

336 758 265 

г 
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4 Статистика на раз-
ведените бракови 
(РБ-1) — собирање 
месечно обработка 
годишна 

За мажот и за жената: возраст, 
народност, школска подготовка, 
занимање, положба во занимање-
то, брачна состојба, кој е брак по 
ред, датум на склучувањето на 
бракот, број на децата родени во 
овој брак, колку од тие деца се 
живи, број на издржуваните де-
ца, последно живеалиште, кому 
му се доделени издржуваните де-
ца од овој брак, датум на право-
силноста на пресудата 

Окружни су-
дови 
03. МЕС 

5 Месечен преглед на Број на уписите во матичните Матичари 
уписите во матични" книги: на родените, на признава« 03. МЕС 
те книги (Дем-4) њата на татковство и позако-

нување, на умрените (вкупно, од 
тоа на умрените доенчиња и на 
насилните смрти), на склучените 
бракови 

6 Статистика на над-
ворешната миграци-
ја: уселувања (СМ-
-1) и иселувања 
(СМ-2) — собирање 
месечно, обработка 
годишна2) 

Пол, возраст, занимање, положба Органите за 
во занимањето, школска подго- внатрешни ра-
товка, од која земја доаѓа или во боти надлежни 
која земја заминува, народност, за издавање 
државјанство и др. патни исправи 

и органите над 
лежни за кон 
трола на пре-
минувањето на 
државната 
граница 
05. МЕС 

Истражувања што се 
регулираат со посебен 
сојузен закон 

7 Конечни резултати Резултати: 
од пописот на насе-
лението и становите 
во 1971 година (За-
кон за пописот на 
населението и ста-
новите во 1971 годи-
на — „Сл лист на 
СФРЈ", бр. 32/70) 

За вработениот персонал 
За школуваното население 
За женското население 15 
и повеќе години 
За домаќинствата и семејства-
та 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Статистички органи 1 

Обработка на Печатење обра- х х х 1ђ.02 363 377 11 
податоците сци, собирање, 30.101) 

подготовка на 
обработката. 
Магнетна лента 
со основниот 
материјал 

Статистички органи 
Изработка на Изработка на 
сумари за 
СФРЈ 

месечни прегле-
ди и сумари 

х х 10. МЕС 
за пред-
мина-
тиот 
месец 

36 577 120 

Статистички органи 
Собирање Печатење обра- х х х 01.10 339 129 
СМ-2, подгото- сци, собирање 
вка на обработ- на СМ-1, изра-
ката и обработ- ботка на сума-
ка на подато- ри 
ците 

Статистички органи 
Обработка на х 
податоците и 
публикување 
на резултатите 

х х 31 03. 683 1210 11 
733) 

х х 31.05. 
733) 

х х 30 06. 
73') 

х х 31 07 
733) 
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8 Попис на населени-
ето и на земјодел-
ските стопанства во 
1975 година 

Број на жители, пол, возраст, 
школска подготовка, занимање, 
положба во занимањето, квали-
фикации, сектор, податоци за 
правците и времето на преселу-
вањето, лица на привремена ра-
бота во странство. 
Број на земјоделските стопанства, 
земјиште, повеќегодишни насади, 
згради, земјоделски машини и 
транспортни средства, добиток и 
живина. Работна сила на земјо-
делските стопанства, вработени 
надвор од земјоделството 

Конечна обработка 2) СР Словенија обезСечува податоци од регистарот на населението. 3) Конечни резултати; објавување до 31 12 1973. 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-

дина 

1 Месечен извешта1 за Вкупен фонд на нето личните 
вработениот персо- доходи и исплата по периодич-
нал и за личните ната пресметка и завршната смет-
доходи во општест- ка; број на вработените на кои се 
вениот сектор (РАД- однесуваат податоците за вкуп-
-1) ниот фонд на нето личните дохо-

ди; број на вработените на кра-
јот од претходниот и извештајни-
от месец; број на заминатите и 
дојдените работници во текот на 
извештајниот месец; број на при-
мените приправници според 
школска подготовка во текот на 
извештајниот месец; број на ж е -
ни на крајот од извештајниот ме-
сец; прогноза на вработени ра-
ботници за наредните два месеца 

СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ 

Статистички органи 
Работните и 
други организа-
ции и држав-
ните органи 
избрани со 
мостра. Сто-
панство 
15. МЕС1) 
Општествени 
дејности 
05. МЕС1) 

Обработка на 
републичките 
таблограми 

Печатење на 
обрасци, соби-
рање и обработ-
ка на подато-
ците 

х х 22.27. 
за пред-
мина-
т о т 
месец 

259 4683 1546 

2 Месечен извештај за Број на ^ слободните работни од- Сите работни 
слободните работни носно ученички места во работ- организации, 

од ните организации според степенот државни орга-
на стручното образование на ра- ни и приватни 
ботниците и дејностите на работ« работодавци. Во 
ните организации текот на месе-

цот 

места (потреби 
работна сила) 

Служба за вработување 
Обработка па Печатење обра-

(републичките и сци, обработка 
на прашални-

х х 20 МЕС. 30 45 220 

покраинските 
таблограми ците2), обработ-

ка на општинс-
ките сумари 
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3 Месечен извештај за Б Р О Ј на пополнетите работни од- Сите работни 
пополнетите работни носно ученички места во работни« организации, 
места (нови и упра- те организации според степенот државни орга-
знети) на стручното образование на ра- ни и приватни таблограми 

Служба за вработување 
Обработка на Печатење обра-
републичките 

ботниците и дејностите на ра- работодавци. 
ботните организации Во текот на ме-

сецот 

сци; обработка 
и покраинските на правилни-

ците2), обработ-
ка на општинс-
ките сумари 

х х 20. МЕС. 30 45 220 

4 Месечен извештај за Број на престаноците на работата Сите работни 
престанокот на 
богата (откази 
работниците) 

ра- на работниците по основите на организации; 

Служба за вработување 
Обработка на Печатење обра-
републичките и сци; обработка 

државни на престанокот, по полот и степенот 
на стручното образование на ра- ни и приватни 
ботниците и по дејностите на ра- работодавци. Во 
ботните организации 

орга- покраинските 
таблограми 

текот на месе-
цот 

на прашални-
ците2), обработ-
ка на општинс-
ките сумари 

х х 20 МЕС. 30 45 220 

5 Месечен извештај за Број на лицата што бараат вра-
лицата што бараат ботување. што биле вработени со 
вработување посредство на заводите, се според 

полот и степенот на стручното о-
бразование. број на корисниците 
на паричен надоместок од здрав-
ственото осигурување, на детски 
додаток и на превоз 

Општинските 
заводи за вра-
ботување 
10. МЕС 

Служба за вработување 
Обработка на Печатење обра-
републичките 
покраинските 
таблограми 

сци; обработка 
на општинските 
сумари 

х х 20 МЕС 60 100 550 

-5 Месечен извештај за Број на барања и потврди за Општинските 
лицата привремено привремено вработување во стран« заводи за 
вработени во стран- ство според степенот на стручно- вработување 
ство то образование на работниците; 10. МЕС 

Gpoj на понуди и број на работ-
ниците барани од страна на 
странски работодавци, број на 
вработени во странство по држа-
вите 

Служба за вработување 
Обработка на Печатење обра- - х х 20 МЕС. 30 50 220 
републичките и сци; обработка 
покраинските на општинските 
сумари сумари 
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7 Полугодишен изве-
шта ј за вработениот 
персонал и за лич-
ните доходи во оп-
штествениот сектор 
Март и септември 
секоја година (РАД-
-1) 

Покрај податоците од месечниот Сите работни 
лзгзшта ј Р А Д - 1 ОСОЈ полугоди- и други орга-
шен невешта-« содржи податоци низации и др-
12. бро от на вработените според ж а в н и органи, 
гисзчината на нето личните до- Стопанство 
ходи, за минималниот и макси- 15.04 
жалниот нето личен доход во 15 10 
работната организации , кумула- Општествени 
тивни податоци за нето личните де!пости 
доходи за периодот јануари — 05 04 
п а р т и ј ануари— септември секо- 05.10 
ја 10дина 

8 Полугодишен изве-
шта ј за вработениот 
персонал ка ј при-
ватните работодав-
ци Март и септем-
ври секоја година 
(РАД-15) 

Број на вработените работници во Заедниците на 
стопанството според полот и ви- пензиското и 
довите на дејности инвалидското 

осигурување 
15 04 и 
15 10 

9 Полугодишен изве- Бро ј на лицата што бараат вра - Општинските 
шта ј за лицата што ббтување според степенот на заводи за вра-
бараат вработување стручното образование, некои за- ботување 

нишања полот, возраста / голжина- 15 07 
та на чекањето на вработување 15.01 
работниот стаж и поседувањето 
на земја Број на лицата што ба-
раат вработување во градови; 
оро"! на корисниците на паричен 
надоместок и здравствено оси-
гурување според траењето на ко-
ристењево, Gpoi на инвалидните 
лица што бараат вработување; 
број на стручно оспособените и 
преквалификуваните преку заво-
дите за вработување 

10 Полугодишен изве- Број на вработените во странство Општинските 
ш т а ј за лицата при- преку заводите за вработување — заводи за вра -
времено вработени по државите, запирањата и де ј - ботување 
во странство поетите 15 07 

15 01 

5 6 7 8 9 10 И 12 13 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра- О 
републичките сци, собирање и 
таблограми обработка на 

податоците 

х х 23 07 
23 01 

212 1143 643 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра 
републичките 
таблограми 

сци, собирање и 
обработка на 
податоците 

х х 23.07 
23 01 

20 211 78 

Служба за вработување 
Обработка на Печатење обра- - х х 30.07 20 30 155 
републичките сци; обработка 31.01 
и покраинските на општинските 
таблограми сумари 

Служба за вработување 
Обработка на Печатење обра- - х х 30 07 10 15 70 
републичките сци, обработка 31.01 
и покраинските на општинските 
сумари сумари 
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11 Полугодишен изве- Број на вработените според сте- Сите работни 
штај за странските ленот на стручното образовани«, организации 
државјани вработени дејностите и државјанството државни орга-
во Југославија ни и привсини 

работодавци 
15 07 
15 01 

12 Годишни потреби од Потреби на работните и други Сите работни 
кадри и внатрешни организации од кадри според за- организации и 
резерви на работна нимањата и квалификационата државни орга-
сила структура и резерви на работеа ни 

сила што се очекуваат во места« 31 01 
та според причините на настану-
вањето. занимањата и квалифи-
кационата структура 

13 Годишен извештај 
за капацитетите на 
училиштата од И 
степен 

Можност за запишување на 
младина во училиштата од II сте-
пен Назив и адреса на училиш-
тето број на учениците што ќе 
бидат примени во првите класови 
— години, по отсеци и сл , рок за 
поднесување пријави за запишу-
вање и услови за прием на кан-
дидати 

Училиштата 
II степен 
31 01 

од 

Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

14 Анкета за личните 
доходи според ква-
лификациите во оп-
штествениот сектор 
(РАД-ЛД) - тв 
дишно од 1973 го-
дина 

Пол, возраст, работен стаж, За избраните 
школска подготовка, стручно об- лица, избрани 
разование, стручна подготовка за работни орга-
работа на работното место зани- низации и др-
мање трга на работно место, вку- жзвни орханл 
лен годишен износ на нето лич- 31 05 
ниот доход, просечен т е л ч е к не-
то личен доход, број месеци на 
работа во иаботната ор^гг^лса" 
ција полно и неполно работно 
време 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Служба за вработување 
Обработка на Печатење обра-
републичките сци, обработка 
и покраинските на општинските 
сумари сумари 

х х 30 07 
31 01 

35 

Служба за вработување 
Обработка на Печатење обра-
републичките сци: обработка 
и покраинските на општинските 
сумари сумари 

х х 30 04 10 20 220 

Служба за вработување 
Обработка на Печатење обра-
републичките сци; обработка 
и покраинските на општинските 
прегледи сумари 

х х 28.02 15 50 

Статистички органи 
Подготовка на 
обработката и 
обработка на 
податоците 

Печатење обра-
сци, анкетира-
ни, собирање 
на граѓата, ре-
визија и шиф-
рирање на ма-
теријалот 

х х 30 10 1288 1522 369 
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15 Извештај на работ-
ните организации за 
вработениот персо-
нал во општествени-
от сектор (Р АД-10) 
— двегодишно од 
1973 година 

Б Р О Ј на вработените според по-
лот, школската подготовка, ква-
лификациите (образование и под-
готовка). видот на работниот од-
нос, полното и неполното работно 
време, еднократното и двократно« 
то запоседнување на работното 
место, распоредот на часовите на 
работа по деновите во работната 
недела и според смените; флук-
туација на приправниците според 
школската подготовка, број на 
вработените младинци според по-
лот; структура на годишниот 
фонд на работното време на вра-
ботените; број на вработените на 
кои се однесува фондот на работ-
ното време; остручување на ра-
ботници во работните организа-
ции; планирани и потрошени 
средства за остручување по ви-
дови на потрошок, број на вра-
ботените според формите на усо-
вршувањето и образованието; не-
то лични примања според квали-
фикациите со соодветен број вра-
ботени 

Статистички органи 
Сите работни и Обработка на Печатење обра-
други организа- републичките сци, собирање и 
ции и државни таблограми обработка на 
органи податоците 
01.02 

х х 15.08 190 2117 1083 

16 Извештај" за стипен-
дијантите, за корис-
ниците на креди-
ти, и за лицата со 
платено студиско от-
суство (РАД-10А) -
двегодишно од 1973 
година 

Статистички органи 
Пол, школска подготовка, година Сите работни и Обработка на Печатење обра- О х х 31.07 407 628 190 
на учењето, височина на месеч-
ната стипендија — кредит, место 
на постојаното живеење, место на 
школувањето, гранка на дејнос-
та и место на работната органи-
зација, занимање и положба во 
занимањето на таткото односно 
на мајката на стипендијантот — 
корисник на кредитот за студи-
рање 

други организа- податоците 
ции, фондовите 
за стипендира-
ње односно 
кредитирање на 
студенти и сите 
државни органи 

сци, собирање и 
подготовка на 
обработката 

17 Истражување за Лични доходи и број на врабо-
личните доходи за тените за одредени занимања (о-
одредени занимања колу 200 занимања) За секое за-
(РАД-Ј1ДЗ) — двего- нимање податоци се даваат само за 
дишно од 1974 го- еден -модалитет на степенот на 
дина стручно образование и за одреден 

број години на работен стаж 
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18 Анкета за оствару-
вањето на правата 
на работниците од 
работниот однос 
(РАД-40) - четири-
годишно од 1976 го-
дина 

Број на донесени решенија во 
аекот на извештајната година; 
број на дадени приговори односно 
жалби на донесени решенија, 
број на усвоени и отфрлени при-
.говори односно жалби; 6poj на 
поднесени тужби до судот против 
донесените решенија од органи-
зациите; број на решени тужби 
во корист на работници односно 
па работната организација и бро; 
на нерешени тужби. Сите подато-
ци се даваат според причината за 
донесување на решението од 
страна на работната организаци-
ја 

') Во СР Хрватска, поради поинаква техника на снимањето, рок за поднесување на извештајот за сите организации е трети во месецот. г) Обработка на прашалииците вршат меѓуопштинските заводи за вработување. 

СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ БИЛАНСИ 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Месечен извештај за Структура на примањата (реа- Филијала на 
расчленетиот промет лизација и др) и издавањата (ма- СОК 
на жиро-сметките термални трошоци, лични дохо- 05. МЕС 
(П-1) д и, инвестиции и др.) посебно за 

работните организации по облас-
тите . 
- организации на здружениот 

труд по гранки, групи м гру-
пации; 

- општествени организации; 
- органи на управата според 

значењето и основните сметки 

СОК 
Контрола и об- Собирање, под-
работка на qy- готовка на об-
мари, директ- работката, об-
иени и методо- работка на 
лошки работи, прашалниците, 
печатење об- печатење обра-
расци сци, инструкта-

жа и обработка 

х х 11. МЕС. 344 
20 04 
20.07 
20 10 
20 01 

1453 1937 

2 Месечен извештај за Судски одлуки, акцептни налози. Филијала на 
појавите на ликви-
дност на работните 
организации (JI) 

организации што немаат средства СОК 
на жиро-сметките, исплата на ми- 10. МЕС 
нималните лични доходи, органи-
зации под присилна управа под 
присилно порамнување и во лик-
видација 

СОК 
Контрола и об-
работка на су-
мари, директив-
ни и методо-
лошки работи, 
печатење об-
расци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на 
прашалниците, 
печатење обра-
сци, инструкта-
жа и обработка 

х х 25 МЕС. 35 152 329 

t 
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Анкета за семејните 
буџети на работнич-
ките домаќинства 
(АПБ) — собирање 
месечно, обработка 
тримесечно и годи-
шно 

Приходи по изворите и трошоци 
по артиклите — количини и вред-
ности за околу 300 артикли и ус-
луги за лична потрошувачка 

Избрани три-
'члени и четири 
члени работни-
чки домаќинс-
тва по истекот 
на месецот 

Статистички органи 
Подготовка на Печатење на 
обработката и 
обработка на 
прошалниците 

правилниците, 
обрасците и у-
патствата. Ор-
ганизација и 
спроведување 
на анкетата. 
Собирање и 
контрола на 
прашалниците. 
Трошоци на 
анкетарите и 
надоместоци на 
домаќинствата 

х х 15.03 
15.06 
15.09 
15.12 

528 3310 253 

Анкета за селските 
домаќинства (АСД) 
собиран,о месечно, 
обработка на парич-
ките приходи и рас-
ходи по групи три-
месечно, комплетна 
обработка годишно 

Податоци за земјишниот посед, за 
демографските карактеристики 
на домаќинствата, за активноста 
на членовите, за бројот на доби-
токот, за производството на до-
машни Ракотворби и градежен 
материјал, за потрошокот на чо-
вечката храна, за паричните 
примања и издавања, за вреднос-
та па дадените и примените про-
изводи и податоци за залихите на 
земјоделски производи и добиток 

Избрани селски 
домаќинства по обработката и 
истекот на ме-
сецот. 

Статистички органи 
Подготовка на Печатење на 

обработка на 
тримесечниот 
и годишниот 
преглед за до-
маќинствата 

прашалници и 
обрасци, на три-
месечните и го-
дишните прег-
леди и упат-
ства. Собирање 
и контрола на 
прашалниците. 
Изработка на 
тримесечните и 
годишните пре-
гледи за дома-
ќинство 

15.061) 
15.09 
15.12 
15.03 
15.082) 

375 1898 -

СОК 
5 Деловен резултат во Утврдување на доходот, привре-

текот на годината мена распределба на доходот, за-
губа, структура на доходот, испла-
тени лични доходи, одбрани кни-
говодствени податоци — по под-
групи, групи, гранки и обласни 

(периодична пре-
сметка — полугоди-

шно и деветме9ечно) 

Работните ор-
ганизации 
20 07 30.07 
20.10 30.10 

Контрола и об 
работка на су-
мари, дирек-
тивите и методо-
лошки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалниците, ин-
структажа и 
обработка 

х х 25.08 
25.11 

790 4418 4016 

6 Извештај за првото Фактурирана реализација, поба- Работните ор-
тримесечје со допол- рувања од купувачите, обврски ганизации од 
кител ни податоци спрема добавувачите, залихи на стопанските 
(ДОИ) суровини, материјали и готови дејности 

производи, предити за обртни 25.04 
средства, просечен број на врабо-

с о к 
Контрола и об- Собирање, под- х 
работка на су-
мари, дирек-
тивен и методо-
лошки работи, 
печатење об-
расци 

готовка на со-
работката, об-
работка на пра-
шалниците, ин-
структажа и 
обработка 

х х 10.05 13 13 
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Периодични опште-
ствени сметки на Ју-
гославија — полу-
годишно 

Приходи и расходи на стопански-
те организации, на општествено-
политичките заедници, на устано-
вите на општествените служби и 
на државните органи и установи, 
на ,фондовите на соц,ијалното оси-
гурување, на банките, општестр.е-
ните организации и населението 

Од статисти-
чката докумен- СФРЈ 
тација на ССК 
на СЗС и на 
други установи 

Статистички органи 
Пресметка за — - х 16 09 147 

за I по-
луго-
диште 

8 Полугодишен изве-
штај за организа-
циите на здружени-
от труд под присил-
на управа, под при-
силно порамнување, 
во ликвидација и 
под стечај (ПСЛ) 

^poj на организации 
број на вработени 

и просечен Работните 
организации и 
филијалите на 
СОК 
20.07 15 03 

Контрола и об-
работка на су-
мари дирек-
тивни и мето-
долошки рабо-
ти, печатење 
обрасци 

СОК 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалниците, ин-
структажа и 
обработка 

х х 20 08 
15 04' 

13 12 

9 Годишен биланс на 
состојбата (завршна 
сметка) 

Позиции на активата и пасивата Работните ор-
со наспоредни податоци од прет- гапизации 
ходната и тековната година по 28 02 
синтетичките конта на Основниот 15 03 
контен план за работните органи-
зации 

СОК 
Контола и об-
работка на су-
ма ри, директив-
ни и методоло-
шки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
вилниците, ин-
структажа и 
обработка 

х х 15.04 620 1441 1832 

СОК 
10 Годишен биланс на 

успехот (завршна 
сметка) 

Утврдување и распределба па до-
ходот. структура на доходот, до-
бивка — загуба и покривање на 
загубата, посебни податоци за 
просечно користените основни и 
обртни средства, за просечниот 
број на вработените за отплати-
те и ануитетите во тековната го-
дина итн. 

Работните ор-
ганизации 
28 02 
15 03 

Контрола и об-
работка на су-
мари, директив-
ни и методо-
лошки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
вилниците, ин-
cтpvктaжa и 
обработка 

х х 15 04 629 1214 1598 



6 8 9 10 11 12 13 

11 Комплексен годишен 
извештај на работ-
ните организации од 
стопанските дејности 
(КГИ-01) 

Вредност на основните средства, Работните ор-
вредкост на производството, ма- ганизации од 
термални трошоци, амортизација, стопанските 
лични доходи, вишок на произ- дејности 
води (организационен принцип и 10.03 
принцип на чисти дејности по те-
риторија) 

Статистички органи 
Обработка на 
картички — 
ленти и на ре-
зултатите за 

Печатење на 
обрасци и пра-
шалници, ажу-
рирање на ад-

СФРЈ, СР, САП ресите, собира« 
и општините ње, дупчење на 

картичките и 
контрола на 
пренесените по-
датоци на дуп-
чените кар-
тички односно 
ленти 

х х 20.06 
15.08 

1233 1857 528 

Статистички органи 
12 Годишна пресметка 

на доходот од при-
ватниот сектор на 
стопанството: 
— земјоделството 
— градежништвото 
— сообраќајот 
— трговијата 
— угостителството 
— занаетчиството 

Вредност на производството, ма-
теријални трошоци во натура и 
во пари, амортизација, народен 
доход, разрез на придонесите и 
даноци^,, наплатени придонеси и 
даноци, акумулација на индиви-
дуалните производители 

Процени на 
општинските 
комисии што 
се формираат 
за таа цел 
За земјодел-
ството 
10 031) 
За другите об-
ласти 
20.05 

Обработка на 
републичките 
сумари 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства, собирање 
и обработка на 
ниво на репуб-
ликата, авто-
номната покра-
ина и општи-
ната 

х х 20 06 
15.08 

52 830 325 

Статистички органи 
13 Годишна пресметка 

на општествениот 
производ и народ-
ниот доход по те-
ковните и постоја-
ните цени и прес-
метка на наменската 
употреба на опште-
ствениот производ 

Вредност на производството, оп- Од статистич-
штествен производ и народен до« ката докумен« 
ход со основните елементи на тација на СЗС 
примарната распределба (лични и на други ус-
доходи и вишок на производи) по танови 
републиките, по секторите на соп-
ственоста на ниво на гранките и 
и по областите на производството; 
наменска употреба на општестве-
ниот производ; лична потрошу-
вачка на населението, општа по-
трошувачка и инвестиции 

14 Годишна пресметка Податоци за пресметаниот и у- Работните ор-
на данокот на про- платен данок на промет — со- ганизации 
мет по завршната јузен, републички, покраински и 28.02 
сметка (ПП) општински — според тарифните 15.03 

броеви на Тарифата на данокот 
на промет 

Пресметка за 
СФРЈ 

Пресметка за 
СР, САП и оп-
штините без 
финална упот-
реба на општес-
твениот произ-
вод 

СОК 
Контрола и об- Собирање, под-
работка на су- готовка на об-
мари, директив- работката, об-
ни и методоло- работка на пра-
т к и работи шалниците, ин-

структажа и 
обработка 

х х 10 09 
20.06 

109 216 -

х х 15.05 13 47 41 

со 
се 

/ 



15 Анкета за средства" Податоци за средствата и за ра-
та и работењето на ботењето на стопанските органи« низации од 
стопанските органи« зации во врска со спроведување« стопанските 
зации то на стабилизационите мерки дејности 

СОК 
Работните орга- Контрола и об- Собирање, под-

работка на су- готовка на об-
мари, директив« работката, об-
ни и методоло« работка на пра-
т к и работи, пе- шалниците, ин-
чатење обрасци структазќа и 

обработка 

16 Комплексен годишен Вредност на основните средства Работните ор-
извештај на работ« според техничката структура, ганизации на 
ните организации од средства во изградба , приходи по 
нестопанските дејно« изворите и расходи по намената 
сти (КГИ-02) 

нестопанските 
дејности и 

материјални трошоци (материјал органите на 
и услуги) управата 

01/06 

Статистички органи 
Обработка на 
републичките 
сумари 

Печатење обра-
сци и упатства, 
собирање, конт-
рола и обработ-
ка на подато-
ците 

17 Годишен извештај за Народен доход по дејноста и сек- Општините — 
средствата и за торите (општествен, приватен;, за приходите и 
фондовите на оп- Број на вработените во општес« расходите на 
штините (КГИ-02- твениот сектор (стопанство. не- буџетите и 
-Б) стопанство), лични доходи и сред- фондовите; 

ства на работните организации другите подато-
(стопански, нестопански) приходи ци ги дава 
и расходи на општествените луж- РЗС од постој-
би, на фондовите и на буџетите ните служби 
на општините 01/06 

Статистички органи 
Подготовка на Печатење обра« 
податоците за сци и упатства, 
публикување собирање, конт-

рола и обработ-
ка 

18 Истражување за Податоци за работењето на органи- Филијала на 
блокираните жиро-
-сметки н̂а органи-
зациите на здруже-
ниот труд (БЈ1) 

зациите на здружениот труд на 
кои жиро-сметката им е блоки-
рана над три месеци' вкупен при-
ход, доход, лични доходи, загуби, 
обврски и побарувања, кредити, 
ненамирени обврски по судски 
решенија и по акцептни налози 

СОК 
31.05 

СОК 
Контрола и об- Собирање, под-
работка на су- готовка на об-
мари, директив- работката, об-
ни и методоло« работеа на пра-
т к и работи шалниците, ин-

структажа и 
обработка 



19 Општествени сметки 
на Југославија — 
годишно 

Статистички органи 
на производните деј-Биланс 

ности 
2. Биланс на средствата и на по-

трошувачката на населението 
3. Биланс на непроизводните 

дејности 
4. Биланс на непроизводната 

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

ство со соодветните придруж-
ни аналитички табели за секој 
биланс 

Од статистич-
ката докумен-
тација на СОК 
и на други ус-
танови 

Пресметка за 
СФРЈ 

20 Општествени сметки 1. Сметка на средствата на сто- Од статистич-
ка репуоликите и 
на автономните 
покраини — годишно 

\ 

ланските дејности ката докумен« 
2. Сметка на општествените сред« тација и од 

ства (распределба на акумула- евиденциите, на 
цијата) други установи 

3. Извршување на буџетот 
4. Сметка на нестопанските деј-

ности 
5. Сметка на средствата на на-

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

ОПЗ и општествени фондови 
8. Збирна сметка на формирање-

то и распределбата на средс-
твата на територијата на СР од-
носно на автономната покраи-
на. Кон секоја сметка се дода-
ваат придружни аналитички 
табели 

Статистичка органи 
— Пресметка за 

подрачјето на 
републиките 

Статистички органи 
21 Финансиски сметки Тековни капитални и кредитни Од статистич- Пресметка за -

на Југославија — трансакции на: ката докумен- СФРЈ 
годишно 1. Стопанските организации од тација на СОК, 

општествениот сектор на СЗС и на 
2. Федерацијата други установи 
3. Другите општествено-политич-

ки заедници 
4. Установите на општествените 

служби и на државните органи 
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5. Фондовите на социјалното о-
сигурување 

6. Финансиското и кредитното 
работење на банките и осигу-
рителните организации 

7. Општествените организации 
8. Населението 

22 Финансиски сметки Изработка на методологијата и на 
на републиките и шема на сметките и нејзина ве-
автономните покра- рификациЈа врз база на располо-
ини за 1970 година живата документација 
— експериментално 
истражување во 1973 
година 

Службата на 
општественото 
книговодство, 
банките и дру-

Статистички органи 
Изработка на 
методологија-
та и на шема на 
сметките во со-

ти финансиски работка со ре-
институции публичките за-

води 

Изведување на 
експеримен-
тални пресмет-
ки 

х х 31 12 185 -

Статистички органи 
23 Биланс на работо« Работоспособно население од 15 Од статистич-

способното населе- до 55 години возраст за жени и ката докумен-
т а на Југославија од 15 до 60 години возраст за ма- тација и со про-
— годишно жи по местото на вработеноста и цена во струч-

ангажираноста; вработени во оп- ните служби на 
% штествениот и приватниот сектор СЗС, и од до-

според дејностите, ученици и сту- кументацијата 
денти по видови на училишта, на други уста-
инвалиди од I и II степен, невра- нови 
ботени, на привремена работа во 
странство 

Пресметка за 
СФРЈ 

- х 31.12 
! а 

Статистички органи 
24 Биланс на нацио- Вредност на основните производ" Од статистич-

налното богатство на ни фондови, на непроизводните ката докумен-
Југославија — го- основни фондови, на обртните тација на СЗС, 
дишно фондови, на инвестициите во тек, на СОК и на 

на трајните потрошни добри во банките 
домаќинствата, на девизната ре-
зерва и на резервата на злато 
(односно, салдо на побарувањата 
и обврските спрема странство) 

Пресметка за 
СФРЈ 

- х 31.12 83 - -

W о 

Р д О) 
со со со 
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25 Истражување за ме- Податотдп за меѓусебните плаќа- Филијала на 
ѓусебните плаќања ља noMciy одделни подрачја СОК 
помеѓу одделни под-
рачја — годишно 

Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

26 Извештај за репро-
дукционата потро-
шувачка. за зали-
хите, за набавката и 
продажбата на сто-
ки ЃПБ-11) — двего-
дишно од 1973 го-
дина 

Репродукциона потрошувачка по Работните ор-
групи суровини и по дејности на ганизации од 
потрошувачите; залихи на лото- стопанските 
во и недовршено производство, дејности 
на суровини и материјали, на 20.05 
трговски стоки по групи произво-
ди и по држатели на залихи. На-
бавка и продажба по групи на до-
бавувачи и корисници 

27 Извештај на стопан-
ската организација 
за испораките — по 
републиките и авто-
номните покраини 
(ПБ-11а) — двегодиш-
но од 1973 година 

Податоци за вкупните испораки Работните ор-
ка стопанските организации при- ганизации од 
кажани според групите на деј- стопанските 
носите, републиките и автономни« дејности 
те покраини. Врз основа на овој 20.05 
извештај се изработуваат инте-
грални input-output табели 

28 Експериментални 
интеррегионални та-
бели на меѓусебните 
односи на стопан-
ските дејности — 
почеток на работата 
врз табелите во 1973 
година 

Работа врз методологијата и про- Од статистич-
учувањето на практичните пробле- ката докумен-
ми на конструкцијата на интер- тациЈа на СЗС 
регионални табели на меѓусебни-
те односи на стопанските дејнос-
ти со претходни резултати 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

СОК 
Контрола и об-
работка на шу-
мари, директни-
от и методо-
лошки работи, 
печатење об-
расци 

Собирање под-
готовка на об-
работката, об-
работка на ПРА-
ВИЛНИЦИТЕ, И П -
структажа и 
обработка 

х х 31 05 18 

Статистички органи 
Обработка на 
картички — 
ленти и на ре-
зултатите за 
СФРЈ, СР и 
САП 

Печатење обра-
сци и упатства, 
ажурирање па 
адресите, соби-
рање, дупчење 
на картичките 
и контрола на 
пренесените по-
датоци врз дуп-
чените картич-
ки односно 
ленти 

х х 01 04 
1974. 
1976. итд. 

766 1010 289 

Статистички органи 
Обработка на 
картички — ле-
нти и на резул-
татите за СФРЈ, 
СР и САП 

Печатење обра-
сци и упатства, 
ажурирање на 
адресите, соби-
рање, дупчење 
на картичките 
и контрола па 
пренесените по-
датоци врз дуп-
чените картич-
ки односно 
ленти 

х х 01 04 
1974 
1976 нтд 

288 278 62 

Статистичк 
Изработка на 
методологија-
та на шеми на 
табелите и ек-
спериментални 
пресметки во 
соработка со 
РЗС 

и органи 
Изработка на 
методологија-
та, на шемата 
на табелите и 
експеримен-
тални пресмет-
ки во соработка 
со СЗС 

х х 1974. 111 176 -



29 Експериментални Работа врз методологијата и про-
табели на капитал" чувањето на практичните проб-
ните трансакции леми на конструкцијата на mput-
(почеток на работата output табели на копиталните СОК 
во 1973 година) трансакции со претходни резул-

тати 

Статистички органи 
Од статистич« Пресметка и — 
ката докумен- обработка за 
тација на СЗС и СФРЈ 

Статистички органи 
30 Анкета за приходи-

те, за расходите и 
потрошувачката на 
домаќинствата — 
петгодишно од 1973 
година 

Приходи според изворите и тро- Избрани зем-
шоци по артиклите — количини јод е л ски, мешо-
и вредности за околу 200 артикли вити и незем-
и услуги за лична потрошувачка, ј одел ски дома-
Услови за живеење, снабденост ќинства во те-
на домаќинствата со трајни пот- кот на декем-
рошни добра и др. ври 

Изработка на 
методологија-
та и на мини-
мална програма 
за обработка во 
соработка со 
републичките и 
покраинските 
заводи. 
Обработка врз 
основа на по-
биените ленти 
(картички) 

Печатење на 
прашалници, 
обрасци и упат-
ства. Организа-
ција и спрове-
дување на ан-
кетите Собира-
ње и контрола 
на прашалници, 
дупчење на 
картички и кон-
трола на прене-
сените податоци 
врз дупчените 
картички од-
носно ленти 
Трошоци на ан-
кетарите 

31 Меѓусебни односи на 
стопанските дејности 
на Југославија (ос-
новна input-output 
табела) — двегоди-
шно од 1974 година 

Комплексен приказ на структура-
та на производството и распре-
делбата во стопанството на СФРЈ 
по дејностите (98 сектори), ин-
верзии матрици на техничките 
коефициенти со кои се прикажу-
ваат директните и индиректните 
потреби на одделни дејности со 
репроматериј ал 

32 Меѓусебни односи на 
стопанските дејности 
на Југославија (увоз 
по дејностите на на-
мената и потеклото) 
— двегодишно од 
1974 година 

Приказ на вкупниот увоз во сто-
панството на СФРЈ по дејностите 
на потеклото и дејностите на ко-
нечната намена (29 сектори), и 
пресметување на соодветна ин-
верзна матрица на техничките 
коефициенти 



33 Експериментални Работа врз методологијата и про-
производни и увоз« учувањето на практичните про-
ни input-output та- блеми на конструкцијата на т -
бели во постојани put-output табели во постојаните 
цени. Почеток на цени со претходни резултати 
работата во 1974 го-
дина 

34 Производни и увоЗ- Комплексен приказ на структура-
ни input-output та- та на производството и на рас-
бели во постојани пределбата во стопанството на 
цени — двегодишно СФРЈ — искажан во постојани 
од 1975 година цени 

35 Интеррегионални 
табели на меѓусеб-
ните односи на сто-
панските дејности — 
двегодишно од 1976 
година 

Приказ на структурата на произ-
водството и на распределбата по 
дејностите и републиките (29 сек-
тори) 

36 Анкета за деловно« Предмет на договорот, податоци 
-техничката сора- за партнерот — содоговарач, 
ботка и кооперација гранка на дејноста, вредност на 
во стопанството — годишниот промет спрема догово-
тригодишно од 1975 рот, извоз-увоз по основ на 
година перација и др. 

Се однесува на I квартал ѕ) Први резултати на годишната обработка. 3) Во СР Србија рокот е 25.02. 

Истражувања што сс 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Месечен извештај 
на индустријата 
(Инд-1) 

СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И ЗАНАЕТЧИСТВОТО 

Производство, реализација и за-
лихи на производи, потрошок и 
залихи на суровини горивр и е-
лектро-енергија 6poi на врабо-
тени работници, проблематика на 
претпри ј атието 

Индустриски-
те претприја-
тија и други 
организации 
што имаат ин-
дустриски по-
гони 
06 МЕ С 

Статистички 
Печатење на 
номенклатура 
обработка на 
републичките 
сумари 

органи 
Печатење на 
обрасци, соби-
рање и обрабо-
тка на прашал-
ници 
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Статистички 
2 Тримесечни прогно- Производство, број на вработени" 

зи на индустриските те, залихи, извоз инвестиции, 
претпријатија лични доходи, цени на произво-
ди , :^ 50) дителите однапред договорени 

испораки и др. 

Индустриски-
те претпријати-
ја и индустрис-
ките погоди на 
неиндустрис-
ки организации 
10 01 20 03 

20.09 

Обработка на 
републичките 
сумари 

органи 
Печатење на 
обрасци и упат-
ства собирање 
и обработка на 
прашалници 

X X 1 0 0 2 
10 05 
10-11 

224 323 3 

Тримесечен извеш-
тај за производство-
то и продажбата на 
нафта џ гас (Инд-60) 

Производство, залихи, продажба, 
увоз и извоз на нафта и нафтени 
деривати, производство, увоз и 
извоз по видови гас потрошувач-
ка по главните потрошувачи и 
домаќинствата и по видови на rag 

Производите-
лите на нафта, 
рафинериите, 
продавната 
мрежа, плина-
рите и желе-
зарниците 
31 03 30 Об 
30.09 31.12 

Статистички органи 
Сите фази на 
истражување^ 
то 

х х 31 05 
31 08 
30 11 
28 02 

49 

Статистички органи 
4 Годишен извештај 

на индустријата 
(Инд-21) 

Производство, реализација и за- Индустриски-
лихи на производи според детаљ« те претпхзиЈа-
на номенклатура, податоци за тија и други 
смените, за силата на погонските организации 
машини за потрошувачката на е- што имаат ин-
лектро-енергија, за староста и дустриски по-
нивото на автоматизацијата на гони 
орудијата за работа, податоци за 22.02 
кооперацијата, за контролата на 
квалитетот на производите. за 
иновациската дејност и други до-
полнителни информации 

П е ч а т е њ е на 
н о м е н к л а т у р а 
Дел од обработ-
к а т а на п р а -
ш а л н и ц и . обра-
ботка на репуб-
л и ч к и т е сумари 

Печатење обра- О 
сци, собирање, 
контрола и дел 
од обработката 
на прашалници 

х х 10 06 605 772 172 

Статистички 
5 Годишен извештај Производство, вработен персонал, Индустриски« Обработка на 

за новите индустри- основни средства и други подато- те претпријатп- републичките 
ски објекти (Инд-53) ци за новите објекти ја што пушти-

ле во работа 
нови погони; 
нови претпри-
јатија 
22.02 

сумари 

органи 
Печатење на 
обрасци, соби-
рање и обрабо-
тка на прашал-
ници 

х х 25 05 72 55 14 
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6 Годишен биланс на Производство, набавки и испора-
производството и 
потрошувачката на 
електроенерги ј а 
(Инд-4) 

ки на електро-енергија на оддел-
ни категории потрошувачи спо-
ред количината и вредноста и 
потрошок на одделни претприја-
тија 

Статистички органи 
Претпријати-
јата за произ-
водство, прено-с 
и дистрибуција 
на електроенер-
гија и претпри-
јатијата на 
електромета-
лургијата и 
електрохеми-
јата 
05.03 

Обработка на 
републичките 
сумари 

Печатење обра-
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 25.04 55 

7 Годишен извештај 
на општествените 
занаетчиски органи-
зации (Зан-21) 

Вработен персонал, податоци за 
производите, за градежните рабо-
ти и услугите; смени и погонски 
машини, потрошувачка на елек-
троенергија и други дополнител-
ни информации 

Статистички органи 
Општествени- Подготовка на 
те занаетчии обработката и 
ки организации на прашални-
и занаетчиски" ците 
те дуќани 
31.05 

Печатење на 
обрасци, соби-
рање и контро-
ла 

х х 22.10 224 564 327 

8 Годишен извештај Капацитети и користење на елек-
за капацитетите и тропските машини за сметање во 
за користењето на земјата, и на други машини за 
електронските ма- автоматска обработка на подато-
шини за сметање ци, запослен персонал 
(АОП-1) 

Работните ор-
ганизации 
01.02 

Статистички органи 
Сите фази на 
истражување-
то 

х х 01.04 72 5 -

Статистички органи 
9 Годишна анкета за Пддатоци за погоните: основните Претпријати- Сите фази на -

продуктивноста и за машини и нивното користење; јата и погоните истражување-
капацитетите во персонал и вредност на опремата на рудниците то 
рудниците за јаглен, по фази на производството; из- 15.02 
метали и неметали вршени часови на работа на вра-
(Инд-32) ботените; вредност на основните 

средства на производството и др. 

х х 25.04 76 50 

Статистички органи 
10 Анкета за продук-

тивноста и искори-
стувањето на капа-
цитетите во одделни 
групации на следните 
индустриски гранки: 

Податоци по погоните: основните Индустриски -
машини и нивното користење; те претпријати- Сите фази на 

О х х 15.12 75 26 -

персонал и вредноста на опрема-
та по фазите на производството; 
извршени часови на работа на 
вработените; вредност на основ-
ните средства на производството 
и др. 

ja и индустрии истражување-
ките погони на то 
неиндустрис-
ките организа-
ции 
15.09 



1) бродоградбата 
(Инд-41) и инду-
стријата на гра-
дежен материјал 
(Инд-35) 
— петгодишно од 

1973 година 

2) индустријата на 
кожа и обувки 
(Инд-42) и пре-
хранбената инду-
стрија (Инд-39) 
— петгодишно од 

1974 година 

3) индустријата на 
црната металур-
гија, на обоените 
метали (Инд-44), 
дрвната индуст-
рија (Инд-36) и 
индустријата на 
гума (Инд-43) и 
на тутун (Инд-46) 
— петгодишно од 

1975 година 

4) индустријата на 
неметали (Инд-45), 
мета л урги ј ата, 
електрбиндуст. 
риј ата (Инд-40) и 
графичката инду-
стрија (Инд-38) 
— петгодишно од 

1976 година 

5) индустријата на 
хартија (Инд-37) 
и текстилната 
индустрија (Инд-
w34) 
— петгодишно од 

1977 година 

6 37 8 9 10 11 
12 13 



8 9 10 11 

Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

И Анкета за 'структу-
рата на вредноста на 
индустриските про-
изводи (Инд-51) 
— петгодишно о; 

1973 година 

Податоци за вредноста на произ-
водството, за материјалните тро-
шоци, амортизацијата, за личните 
доходи и акумулацијата и за фон-
довите за околу 300 групи инду-
стриски производи 

Индустриски-
те и занает-
чиските прет-
пријатија и ин-
дустриските 
погони 
01.10 

Статистички органи х 

Обработка на 
прашалници 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства, собирање, 
контрола и под-
готовка на об-
работката 

х х 15.12 158 415 73 

Статистички органи 
12 Пробен попис на Број на дуќани,-дејности, работе- Приватните за- Подготовка на 

приватните занает« ње податоци за сопствениците, наетчии и соб- обработката и 
чиски дуќани (Зан- погонски машини, потрошувачка рацијата на обработка на 
-8), во 1973 и во на електрична енергија и друго општините прашалници 
1974 година 30.06 

Печатење на 
обрасци и упат-
ства, собирање 
и контрола на 
прашалници 

х х 01.12 348 135 29 

13 Попис на приватни" Број на дуќани, дејност, работе-
те занаетчиски ду- ње, податоци за сопствениците, 
ќани (Зан-8) погонски машини, потрошувачка 
— петгодишно од на електрична енергија и друго 

1975 година 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

ЗЕМЈОДЕЛСКА СТАТИСТИКА 

1 Месечен извештај Ловина на сина риба, на друга Рибарските 
за л овина, на риба риба, на ракови, мекотелци и претпријатија 
на море (ПО-61) школки и задруги и 

собранијата на 
општините 
25. МЕС 

Статистички органи 
Обработка на Печатење на 
сумари обрасци, соби-

рање и обрабо-
тка на подато-
ците 

х х 28.02 
09.08 

80 120 

2 Тримесечни прогно-
зи на земјоделските 
стопанства 

Производство, број на вработени, Општестве-
залихи, извоз, инвестиции, лични ките земјодел-
доходи, цени на производителите, ски стопанства 
однапред договорени испораки и 3103 
др. 30.06 30.09 

Статистички органи 
Печатење об- -
расци, собира-
ње и обработка 
на 'прошалници 

х х 03.05 
01.08 
01 11 

84 151 - Ѕ so 
' ѕ 
»-л 
ѕ 



Статистички органи 
3 Тримесечен извеш- Број на свињи и обрт (биланс) по Општествени" Обработка на Печатење О 

таЈ на општествени-
те земјоделски сто-
панства за произ-
водството на свињи 
и за организираното наредниот квартал 
гоење на добиток 
(ПО-54) 

категории и по намена на одгле-
дувањето. Број на добиток ставен 
на гоење и испорака на гоени гр-
ла. Прогноза на испораката за 

те земјоделски сумари 
стопанства, 
гоилиштата, тр-
говските и ин-
дустриските 
претпри ј ати ј а 
и кланиците 
05 04 05 07 
05.10 07.01 

обрасци, соби-
рање и обрабо-
тка на прашал-
ници 

8 9 10 

х х 09 05 
09.08 
09.11 
09 02 

11 

207 

12 

568 

13 

68 

Л 
Ф ^ 
и 

\ 
4 Тримесечна анкета Број на свињи по старосни кате- Избрани ни-

за производството горни и по намена Обрт (биланс) дивидуални 
на свињи на инди- во текот на кварталот стопанства 
видуалните земјо- 05.04 05.07 
делски стопанства 05.10 20.01 
(ПО-56-2) 

Статистички органи 
Обработка на 
сумари 

Печатење на 
обрасци соби-
рање, подготов-
ка и обработка 
на прашалници, 
трошоци на ан-
кетарите 

х х 27 05 
26 08 
27 11 
13.03 

208 609 75 

Статистички органи 
5 Тримесечен извеш- Број на заклани грла по видови Сите кланици Обработка на 

тај за колење на и категории, тежина на жив и за- 15 04 15 07 сумари 
кланици (ПО-52) клан добиток. Рандман на месо 15.10 15.01 
добиток на 

Печатење на 
обрасци, соби-
рање и обрабо-
тка на прашал-
ници 

х х 20.05 
22.08 
20.11 
20 02 

59 481 36 

6 Извештај за засеа-
ните површини во 
есенската сеидба, 
вкупно и во коопе-
рација — состојба 
на 15 декември1) 
(ПО-21 а и б) 

Засеани површини под посеви. Општествени-
Лроширзгвање на земјишниот те земјоделски 
фонд на општествените стопан« стопанства и 
ства. Обем на извршените работи други работни 
во кооперација. Снабдување на организации, 
кооперанти со репродукционен проценители и 
материјал. Потрошувачка и зали- општини 
хи на вештачки ѓубриња и наме- 20.12 
ри за сеидба на пченка на оп-
штествените стопанства 

Статистички органи 
Обработка 
сумари 

Печатење на 
обрасци, соби-
рање обработ-
ка на прашал-
ници и трошо-
ци на процени-
телите 

х х 17.01 107 933 230 



1 2 3 4 

7 Очекувани приноси Површина, очекуван принос по 
на пченица — сос- хектар и прогноза на вкупното 
тоЈба на 10 051) (ПО- производство на пченица 
-22-1 а и б) 

Општествени-
те земјоделски 
стопанства, 
проценителите 
и општините 
12 05 

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

рошувачка и залихи на вештач-
ко ѓубре на општествените сто-
панстваЈ Очекувани приноси на 
пченица и на рано овошје 

Општествениг 
те земјоделски 
стопанства, 
проценителите 
и општините 
05.06 

9 Извештај за повр- Засеани површини под ф посеви во Огпптествени-
шините и насадите кооперација. Обем на извршени" те земјоделски 
на крајот на пролет- те работи во кооперација. Снаб- стопанства и 
ната сеидба во коо- дување на кооперантите со ре- други работни 
перација — состојба продукционен материјал 
на 31 мај (ПО-22 ц) 

организации 
05.06 

10 Извештај за очеку- Очекувани приноси на пченица и Општествени-
ваните приноси на на други Стрни жита и рано о-
рани посеви и овош- вошје. Состојба на пченката 
је — состојба на 20 
јуни" (ПО-31 а и б) 

те земјодел-
ски стопан-
ства, процени-
телите и оп-
штините 
22.06 

11 Извештај за оства-
рените приноси на 
рани посеви и рано 
овошје — состојба 
на 15 август (ПО-32 
а и б) 

Остварени приноси на пченица, Општествени 
на други стрни жита и рано о- земјоделски 
вошје. Очекувани приноси на по- стопанства и 
важни доцни посеви, на овошје други органи« 
и грозје. Производство на семен- зации, проце-
ска пченица. Остварени приноси нителите и оп-
во кооперација. Намера за сеидба штините 
на пченица на општествените 20 08 
стопанства. 

5 6 7 8 9 10 11 12 П 

Статистички органи 
Обработка на Печатеше на О х х 31.05 83 256 73 
сумари обрасци, соби-

раше, подготов-
ка и обработка 
на п р а ш а л н и к 
и трошоци на 
проценителите 

Статистички органи 
Обработка на Печатеше обра- О х х 19.06 83 2054 386 
сумари сци, собираше, 

обработка на 
прашалници 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра- х х х 28 07 39 255 18 
сумари сци, собирање, 

обработка на 
прашалници 

Статистичка органи 
Обработка на Печатеше обра- х х х 10 07 98 307 37 
сумари ш сци, собираше, 

обработка на 
прашалници и 
трошоци на 
проценителите 

Статистички органи 
Обработка на Печатеше обра- х х х 07.09 112 745 58 
сумари сци, собираше, 

обработка на 
прашалници и 
трошоци на 
проценителите 
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12 Извештај за очеку- Очекувани приноси на поважни Општествени-
ваните приноси на доцни посеви и на овошЈе и лозЈа те земјоделски 
доцни посеви, на стопанства, 
овошје и лозја — со- проценителите 
стојба на 5 септем- » и општините 
ври (ПО-ЗЗ-I а иб) 07.09 

Статистички органи 
Обработка па Печатење обра-
сумари сци, собирање, 

обработка на 
прашалници и 
трошоци на 
проценителите 

X х 27.09 127 340 38 

13 Извештај за оства-
рените приноси на 
доцни посеви, на 
овошје и лозја — со-
стојба на 10 „ ноем-
ври1) (ПО-33 а и б) 

Остварени приноси на доцни по-
севи, на доцно овошје и на лоз-
ја. Домашна преработка на овош-
је и грозје. Производство на ре-
продукционен материјал. Оства-
рени приноси Р^ тгопни посеви во 
кооперација 

Општествени-
те земјоделски 
стопанства и 
други органи-
зации, проце-
нителите и 
општините 
15.11 

Статистички органи 
Обработка на Печатење 
сумари 

обра-
сци, собирање, 
обработка на 
прашалници и 
трошоци на 
проценителите 

х х 01.12 126 1316 63 

14 Извештај за оства- Остварени приноси на Јужно о- Општествени-
рените приноси на вошје. Домашна преработка на те земјоделски 
јужно овошје — со- маслинки и смокви стопанства, 
стојба на 15 јануари процентите л и-
(ПО-34 а и б) те и општините 

17.01 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра-
сумари сци, собирање, 

обработка на 
прашалници и 
трошоци на 
проценителите 

х х 10 02 64 50 15 

15 Годишен извештај Вработен персонал, биланс на пче- Општествени-
на општествените ница и пченка, механизација, ка- те земјоделски 
земјоделски стопан« пацитети на објектите, репродук- стопанства 
ства (ПО-71) циона потрошувачка, интеграција 07.02 

и кооперација и др. 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра- О 
сумари сци, собирање и 

обработка на 
прашалници 

х х 15.04 135 769 202 

16 Годишен извештај Број на добиток по категории, Општествени-
за сточарството за живина и кошници на пчели, те земјоделски 
општествените зем- Биланс (обрт) на добиток, сточно стопанектва, 
јоделски стопанства производство и потрошок на сто- гоилиштата на 
(ПО-51-2а) чна храна трговските и 

Статистички органи 
Обработка на 
сумари 

Печатење обра- О 
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

X х 20.02 37 461 НО 
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индустриски-
те претприЈ ати-
је и кланици 
15.01 

17 Анкета за бројот на Бројна состојба и обрт (биланс) Избрани ин-
добиток — состојба на говеда, свињи и овци. Bpoj на дивидуални 
на 15 јануари (ПО- коњи, живина и кошници пчели, стопанства 
-51-2) потрошувачка на вештачко ѓубре 25.01 

SL8 Годишен извештај 
за заклан добиток 
во приватни месар-
ници (ПО-52-1) 

Број на закланиот добиток по ви-
дови 

Сите приватни 
месарница 
инспекциски, 
ветеринарни 
служби на оп-
штините и на 
ветеринарните 
станици 
20.01 

19 Годишен извештај Ветеринарен персонал, ветеринар" Републичките 
на ветеринарната ни објекти и број на осеменети управи за ве-
служба (Вет-1) крави теринарство 

01.04 

20 Годишен извештај t Вработен персонал, рибари, плов- Рибарските 
на рибарските прет- ни средства и опрема. За бродо- претпријатија 
пријатна и задруги ви над 10 БРТ: земја, родно при- и задруги и 
на море (ПО-61-1 а станиште, капацитет на бродот, општинските 
и б) година на градбата, материјал, собранија 

сила на моторот, просечна брзина 25.02 
на пловењето, вид гориво за по-
гон, вид рибарска опрема, капа-
цитет за сместување риби. За 
бродови под 10 БРТ. вид на бро-
дот, карактеристики на бродскиот 
труп (должина БРТ), погон, вид 
на рибарската опрема и други 
уреди на бродот 

8 9 10 11 12 13 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра- х х х 20 02 477 2313 112 
сумари сци и упатства, 

собирање и об-
работка на пра-
шалници 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра- О х х 28 02 42 137 28 
сумари сци, собирање и 

обработка на 
прашалници 

Статистички органи 
Обработка на Преземање на - х х 20.05 32 49 14 
сумари податоци 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра- О х х 15.03 37 139 78 
сумари сци, собирање и 

обработка на 
прашалници 
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21 Годишен извештај 
за слатководното 
рибарство (ПО-62) 

Вработен персонал. Краповски и 
пастирски рибници. Производство 
на конзумна риба и млада риба и 
распределба. Ловина на риба, рас-
пределба и преработка на лови-
ната на риба 4 

Статистички органи 
Рибарските 
претпри д ати ј а 
задругите и 
установите 
што се занима-
ваат со ловење 
и преработка на 
риба и општин-
ските собрани-
ја 
05.03 

Обработка на 
сумари 

Печатење обра- О 
сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 23 04 37 157 46 

22 Годишен извештај Ловина на риба по видови, то-
за ловината на риба дишно и по квартали; ловина на 
на Дунав (ПО-62а) риба по квартали според начинот 

на ловење; риболовни алати 

Рибарските 
задруги и прет« сумари 
пријатија и 
општинските 
собранија 
25.01 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра- О х х 23.02 25 17 -

сци, собирање 
на податоци и 
обработка па 
прашилници 

23 Годишен извештај Вработен персонал. Одбрана од Водостопан-
за хидротехничките поплави Поплавени површини и ските органи-
мелиорации и водо- објекти. Регулација на реки, од-
стопанските објекти воднување 
(ПО-41) 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра- О 
сумари 

зации и опште-
ствените зем-
јоделски сто-
панства 
20.02 

сци собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 24.03 41 103 18 

24 Годишен извештај 
за наводнувањето 
(ПО-42) 

Објекти и уреди за наводнување. 
Начин на земање на вода. Навод-
нување на површини Остварени 
приноси на наводнуваните повр-
шини на општествените стопан-
ства 

Водостопан-
ските организа- сумари 
ции и опште-
ствените земјо-
делски стопан-
ства 
20.02 

Статистички органи 
Обработка на Печатење обра- О 

сци, собирање и 
обработка на 
прашалници 

х х 24.03 41 111 14 

Ј) Рокот на снимањето зависи од временските прилики. 
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СТАТИСТИКА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО 

I 2 
i V, 

1 Статистика на водо« Заштита од штетни дејства на 
стопанството — во- води, искористување и употреба 
ведување на оддел« на води, заштита на води од за-
ни истражувања во гадување вложени средства во 
периодот од 1974 водостопанството и податоци за 
1977 година зодостопанските организации 

W и о 

СТАТИСТИКА НА ШУМАРСТВОТО 
Истражувања што се 
спроведуваат секоја 
дина 

1 Месечен извештај Производство, продажба и зали- Шумарските и 
за производството и хи на шумски сортименти и бру- други органи« 
продажбата на шум« то исечена дрвна маса во опште« зации што се 
ски сортименти етвените шуми занимаваат со 
(ШУМ-22) производство 

на сортименти 
05. МЕС 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О 
сумари расци, собирање 

и обработка на 
прашилници 

2 Полугодишен извеш- Вештачко пошумување. Употре- Шумарските и 
тај за подигањето и бено семе и садници. Нега и ме- други органи-
одгледувањето на лиорација на шумите. Подигање зации и соб-

и нега на плантажи од пополн и рани јата на оп-
врби 

шуми: 
а) обнова и нега на 

шуми (ШУМ-41) 
б) плантажи од то« 

поли (ШУМ-42) 

штините 
15.02 
15.07 

х х 25. МЕС. 94 480 201 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
сумари расци, собирање 

и обработка на 
прашалници 

х х 25 03 
25.09 

102 209 36 
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3 Годишен извештај 
за промените во 
шумскиот фонд 
(ШУМ-13) 

Промени во површината на по-
важните типови шуми, по глав-
ните причини на промените: ко-
пачење, пожар, пошумување 

Статистички органи 

Шумарските и 
други органи-
зации и соб-
ранијата на оп-
штините 
15.01 

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

X х 31.04 77 91 18 

да 

I 
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4 Годишен извештај Сеча на дрвја по основните ти- Шумарските и 
за искористувањето ПОБИ на шуми, по видовите на други органи-
на шумите: дрвја и извршителите на се ната. зации и собра-
а) на општествените Искористување на споредни про« ни јата на оп-
шуми (ШУМ-21) изводи штините 
б) на шумите во 15.01 

сопственост на 
граѓани (ШУМ-23) 

5 Годишен извештај 
за штетите во шу-
мите: 
а) во општествените 

шуми (ШУМ-51) 
б) во шумите во 

сопственост на 
граѓани (ШУМ-52) 

Оштетена дрвна маса во опште- Шумарските и 
ствените шуми и износ на ште- други органи-
тата од човек, од инсекти, од зации и собра-
растителни болести и пожари ни јата на оп-
Штети од пожари во шумите во штините 
сопственост на граѓаните 01.02 

б Годишен извештај Бројна состојба и отстрел на ди-
за ловното стопан« веч. Ловечки згради и објекти, 
ство (ЛОВ-11) Површина на ловиштата и ловци 

Ловечките и 
шумарските ор-
ганизации и 
собранијата -на 
општините 
15.05 

7 Годишен извештај Површина на еродираното зем- Секциите за 
за заниvfгата на зиние и порои. Техничкобиолош- заштита на 
земјишта од ерозии ки работи земјиштето од 
(Ер-11) ерозија 

01.03 

Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

С Извешта! на шумар-
ската организација 
за средствата 
(ШУМ-61) - двего-
дишно од 1974 го-
дина 

Градежни објекти во шумарство-
то според намената на употреба-
та. Сообраќајни транспортни об-
јекти, превозни средства и меха-
низација на шумските организа-
ции 

5 6 7 8 9 10 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О х х 10.05 
сумари расци, собирање 

и обработка на 
прашалници 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О х х 20.03 
сумари расци, собирање 

и обработка на 
прашалници 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О х х 10.09 
сумари расци, собирање 

и обработка на 
прашалници 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О х х 31.05 
сумари расци, собирање 

и обработка на 
прашалници 
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9 Попис на шумските Пошумени површини според ви-
култури (ШУМ« 12) ДОБИ на дрвја Состојба на ш.ум-
— петгодишно од ските култури. Плантажи од ши-
1974 година роколисници и иглолисници 

10 Попис на шумските Шумски патишта, шумски же-
сообраќајни средства лезници и др. Сообраќајни сред« 
(НЈУМ-62) — петго- ства и транспортни објекти 
дишко од 1975 годи-
на 

11 Извештај за потро- Потрошувачка на обло дрво и на 
шувачката на дрво дрвен јаглен, на иглолисници и 
во општествениот лис! ари во стопанскиот и несто-
сектор (ШУМ-24) — панскиот сектор 
петгодишно од 1976 
година 

12 Пробни пописи на Површина, дрвна маса и прираст 
шумите во 1976 и на шуми, според моделите на сни-
1977 година мањето и карактеристичните обе-
(ШУМ-11) jteKja 

ГРАДЕЖНО-КОМУНАЛНА СТАТИСТИКА 

Истражувала што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

Месечен извештај за Број работници на градење, из-
леј ност а на градеж« вршени часови — работници вкуп-
ните претпријатија 
и режиски групи 
(Граѓ. 21) 

на вредност на извршените и до-
говорените работи, вредност на 
извршените и договорените ра-
боти на станбени згради и про-
блематика на претпријатијата 

Градежните 
претпријатие 
ја и режиски 
групи 
20. МЕС 

Статистички органи 

Обработка на Печатење об- О1) х х 31. МЕС. 84 
еумари расци, собирале 

и обработка на 
прашалници 

761 195 
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Статистички органи 
Тримесечен извеш-
тај за градежната 
дејност и станбената 
изградба во општес-
твениот сектор по 
општини (Граѓ. 31) 

Вредност на извршените работи 
по видови градба и со поделба на 
стопански и нестопански о б ј е к т 
и станбени згради, Вредност на 
занаетчиските работи по видови 
градба Број и површина на за-
вршените станови, на становите 
во изградба и становите за 
пазар Потрошувачка на поваж-
ни материјали 

Градежните 
претпријатија и 
режи ски гругој 

Обработка на 
шумари 

20.01 
20.07 

20 04 
20.10 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 14.02 
14 05 
14 08 
14.11 

37 343 87 

3 Тримесечен извеш- Вредност на договорените и из-
таЈ за работите во вршените проектантски услуги, 
странство (Граѓ. 33) Вредност на договорените и из-

вршените работи по видови град-
ба. Вработени работници и нивни 
часови. Квалификациона ст^5ук- 15 08 
тура на работниците. Сите пода-
тоци се собираат според земјите 
во кои се изведуваат работите 

Претпријати-
јата што изве-
дуваат работи 
во странство 
15 02 15.05 

15.11 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О х х 28.02 
сумари расци, собирање 28.05 

и обработка на 28 08 
прашалници 28.11 

35 62 26 

4 Тримесечни прогно- Податоци за производството со Градежните 
зи на градежните посебен осврт врз станбената из- претпријатија и сумари 
претпријатија (Граѓ. градба, податоци за договарањето режиски групи 
32) ' на работи, за вработеноста, за 10 01 25.03 

личните доходи, за цените на гра- 20.06 10 10 ^ 
дежните услуги и др. 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О 

расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 10 02 
10.05 
10 09 
10.11 

61 144 32 

Статистички органи 
Годишен извештај 
за градежен објект 
(Граѓ. И) 
а) за изведувачите 

од општествениот 
сектор 

б) за изградбата во 
режија на при-
ватни лица 

Локација и големина на објектот, 
вредност на извршените работи, 
квалитет на зградата, број и по-
вршина на становите во изградба 
и на завршените станови вид на 
станот за завршените станови, по-
датоци за инвеститорот и др 

а) Градежни" Подготовка на 
1 те претури- обработката 

јатија и ре- и обработка н 
жиски групи прашалници 
31 01 

G) општините 
01.12 

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

х3) 
О2) 

х х 15.05 283 2034 208 
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6 Годишен извештај за 
потрошувачката на 
градежен »сатериЈал 
(Граѓ. 13) 

Вредност и количина на потроше-
ниот градежен и погонски мате-
ријал .количини на залихите — 
по видовите материјали 

Градежните 
претпријати-
ја и поголеми 
режиски групи 
01.04 

Статистички органи 
Обработка на Печатење 
сумари 

о6- О1) 
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 15.07 34 248 74 

7 Годишен извештај за Натурални податоци за големи- Станбените 
дејноста на претпри- ната на фондот на згради и ста-
јатијата за стопани- нови, приходи на претпријатијата, 
сување со станбени распределба на станарината. одр-
згради (Граѓ. 15) жување на згради и други ин-

формации 

претпријатија и сумари 
единици за 
стопанисување 
15.03 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О 

расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 30 06 64 249 

8 Годишен извештај Локација на зградата, квалитет Општините, 
за урната зграда и на зградата, причина на урнува« дирекциите за 
станови (Граѓ. 71) њето, број и површина на стано-

вите според видот, квалитетот на 
становите и др. 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об. 
сумари 

уредување на 
земјиштето за 
градење и по-
датоци од други 
извори 
31.01 

X х 15.05 43 2?2 40 
расци и упат-
ства. собира-
ње, ревизија и 
обработка 

9 Годишна статистика 
на пожарите (ПЕ-1) 

Број на пожари според видот на 
објектите, според причините, ви-
сочината на материјалната штета. 
Број на загинати и повредени ли-
ца 

СВР 
Општински ор- Печатење Собирање и 
гани за вна- обрасци, контрола на 
трошни работи обработка на прашалници 
5 дена по из- прашалници и 
бувнувањето на изработка на 
пожарот сумари 

х х 01.03 75 42 70 

Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

10 Извештај за состој- Големината на комуналните фон-
бата и експлоатаци- дови, експлоатација на тие фон-
јата на комунални" ДОБИ и др. (електрична мрежа, Бо-
те фондови и за довод, улици и плоштади, зелени-
дејноста на кому« л о и др.) 
налните организа-
ции (КОИ 1-10) - . 
тригодишно од 1973 
година 

Комуналните 
претпријатија 
и погони 
10.03 

Статистички органи 
Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

О х х 31.05 49 275 
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11 Извештај за меха-
низацијата и за воз-
ниот парк во гра-
дежништвото 
(Граѓ. 14) — триго-
дишно од 1975 годи-
на 

Број на градежни машини и во-
зила по видови, капацитет иско-
ристување на капацитетот, сила 
на моторот. Исти податоци и за 
енергетските машини и мотори 

12 Контрола на квали« Локација и големина на објектот, 
тетот на годишниот Haxviena, вредност на работите, 
извештај за изград- 6poj и големина на становите и 
бата во приватниот др. 
сектор во 1975 годи-
на (К. Граѓ. 11) 

Извештаи за претпријатието во целина кал 'општината во кода е седиштето на претпријатието. е) Образец за приватна изградба. 3) Резултати на обработката по општините и градовите. 

СТАТИСТИКА НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ 
Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Месечен извештај Превоз на стоки во внатрешниот 
на Заедницата на и меѓународниот сообраќај спо-
југословенските же- ред видот на стоките. Превоз на 
лезници (СЖ/М-11) патници. Вработен персонал 

Претпријати-
јата на Југо-
словенските 
железници 
10. МЕС 

Статистички органи 
Печатење — 
обрасци обра-
ботка на су-
мари З Ј Ж ; 
собирање и 
обработка на 
прашалници 

х 28. МЕС. 16 10 -

2 Месечен извештај Превоз на патници и стоки во Поморските 
на поморските бро- внатрешниот и^меѓународниот со- бродарски 
дарски претпријатија обраќај (тони, тонски МИЛЈИ, пат« претпријатија 
(СП/М-11) ници и патнички милји) 10. МЕС 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О 
прашалници и расци, собирање 
сумари и обработка на 

прашалници 

х х 28. МЕС. 12 32 

3 Месечен извештај 
за прометот во лу-
ките (СП/М-31) 

Промет на патници: натовар и ис- Лучките ка-
товар на стоки според видовите петании 
и знамињата на превозниците. 10. МЕС 
Сообраќај на бродови — вкупно 
и посебно за 5 големи луки. Про-
мет на траекти 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
сумари 

х х 28. МЕС. 18 39 
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници и 
сумари 
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Статистички органи 

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

Промет на стоки и патници во 
домашните пристаништа според 
знамињата на превозниците. Пре-
воз на домашната флота во 
странство по категориите на пре-
возот — извоз, увоз, транзит екс-
терен и превоз на стоки со кон-
тенери и палети 

Речни бродар-
ски претприја-
тија и капета-
нии на речните 
пристаништа за 
приватниците и 
другите 
претпријатија 
10. МЕС 

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

х х 28. МЕС. 285 34 

5 Месечен извештај 
на претпријатијата 
за воздушен сообра-
ќа ј (СВ/М-11) 

Авио-километри, превоз на пат- Прегори јати-
ници, стоки и пошта, расположи- Јата за возду-
ви и остварени тонски километри шен сообраќај 
на товар и патници во внатреш- 10. МЕС 
ниот и меѓународен сообраќај. 
Број на летовите, на часовите на 
летањата, потрошок на гориво и 
вработен персонал 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
прашалници 
и сумари 

расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 28. МЕС. 11 33 -

6 Месечен извештај Промет на домашните и стран« Аеродромски-
за прометот на ае- ските авиони, на патници, стоки те прегори ја-
родромите и пошта, вработен персонал тија и други 
(СВ/М-21) организации 

што експло-
атираат 
аеродроми 
10. МЕС 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О 
прашалници 
и сумари 

расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 15. МЕС. 16 35 -

7 Месечен извештај Број на возила, поминати кило- Автосообра-
на автосообраќајните метри, превоз на патници и сто- ќајните прет-
претпријатија ки по видови и категории на пре- пријатија и 
(СА/М-11) возот (внатрешен превоз, извоз, погони 

увоз, транзит), врработен персонал 10. МЕС 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О 
сумари расци, собирање 

на прашалници 
и обработка 

х х 28. МЕС. 42 700 12 

8 Влегување-излегу-
вање на друмски 
возила во и од 
СФРЈ (СА/М-31) 

Број на возила и патници според Царинарни-
земјата на регистрацијата на во- ците 
зилото, товарен автосообраќај со 10. МЕС 
странство (излегување, влегува-
ње и транзит) 

Статистички органи 
Собирање и 
обработка на 

' праша лници 

Печатење об- ' х 
расци, само СР 
Словенија врши 
обработка на 
прашалници 

х х 25. МЕС. 38 68 -
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9 Малограничен про- Број на возила и патници според Царинарни« 
мет на друмски мо- земјата на регистрацијата на во- ците 
торни возила зилото, (влегување и излегување), 10. МЕС 
(СА/М-32) товарен автосообраќај со стран-

ство (влегување и излегување) 

Статистички органи 
Собирање и Печатење об-
обработка на 
прашалници 

расци во СР 
Словенија и 
обработка на 
прашалници 

х х х 25. МЕС. 35 -

10 Месечен извештај 
на ПТТ промет на 
Заедницата на 
ЈПТТ (ПТТ/М-11) 

Поштенско-телеграфски и теле« Претпријати-
фонски промет во внатрешниот и јата на Заедни-
меѓународниот сообраќај, приходи цата на ЈПТТ 
и вработен персонал 20. МЕС 

Статистички органи 
Печатење — 
обрасци,, 
обработка на 
сумари ЗЈПТТ; 
собирање и 
обработка на 
праша л лици 

х х 28. МЕС. 21 -

11 Тримесечен извеш- Приходи и девизно работење 
. тај на Заедницата 

на Југословенските 
железници 
(СЖ/Т-11) 

Статистички органи 
Претприја-
тијата на Југо-
словенските 
железници 
08.02 08.05 
08.08 08.11 

Печатење 
обрасци 
обработка на 
сумари З Ј Ж ; 
собирање и 
обработка на 
п раш алинци 

30.03 
25.05 
25.08 
25.11 

20 

12 Тримесечен извеш- Приходи, девизно работење 
тај на поморскобро-
дарско претпријатие 

' (СП/Т-11) 

Поморските 
бродарски 
претпријатија 
10 03 15 05 
15 08 15.11 

Статистички органи 
Обработка на 
прашалници 
и сумари 

Печатење об- О 
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

X X 20.03 
15.05 
25.08 
25.11 

14 21 

13 Тримесечен извеш- Приходи,^ девизно 
тај на речно бродар- вработен персонал 
еко претпријатие 
(СП/Т-11) 

работење и 
Статистички органи 

Речните бро-
дарски претпри-
јатија 
10.03 15.05 
15.08 15.11 

Обработка на 
сумари 

Печатење об- О 
расци, собира-
ње и обработка 
на прашалници 
и сумари 

х х 20.03 
25.05 
25.08 
25.11 

18 42 
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14 Тримесечен извеш- Приходи и девизно работење 
таЈ на претпријатие 
за воздушен сообра-
ќај (СВ/Т-11) 

Претпријати-
јата за возду-
шен сообраќај 
10.03 15.05 
15.08 15.11 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О х х 20.03 
прашалници расци, собирање 25.05 
и сумари и обработка на 25.08 

прашалници 25.11 

24 

15 Тримесечен извеш- Приходи, девизно работење 
тај на автосообра-
ќајно претпријатие 
(САП/Т-11) 

Автосообра-
ќајните прет-
пријатија 
и погони 
10.03 05.05 
05.08 05.11 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
сумари расци. Собира-

ње на прашал-
ници и обра-
ботка 

О 20.03 
25.05 
25.08 
25.11 

58 165 13 

Статистички органи 
16 Тримесечен извештај Изманипулирани стоки во тони Претпријати- Обработка на Печатење оо-

на претпријатијата според видот на манипулацијата 
за услуги во луките и пакувањето. Приходи и девиз-
(ПРЈ1/Т-11) но работење и вработен персо-

нал 

јата за услуги прашалници 
во луките и сумари 
10.03 05.05 
15.08 15.11 

расци. Собира-
ње и обработка 
на прашалници 

х х 20.03 
25.05 
25.08 
25.11 

16 20 

\ 

Статистички органи 
17 Тримесечен извештај Изманипулирани стоки во тони Претпријати- Обработка на Печатење об-

на претпријатијата според видот на манипулацијата јата и погоните прашалници 
за услуги во прис- и пакувањето. Приходи и девиз-
таништата и во дру- но работење и вработен персонал 
ги места (ПРП/Т-11) 

за услуги во 
пристаниш-
тата и во други 
места 
05.03 05.05 
05.08 05.11 

и сумари 
расци. Собира-
ње и обработка 
на прашалници 

X X 30.03 
25.05 
25.08 
25.11 

57 

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

Должина на пругата според ви-
дот на колосекот, ЖТП и СР. 
Превозни средства. Превоз на 
патници и стоки во внатрешниот 
и меѓународниот сообраќај. Пре-
воз на стоки со контенери и на-
лети, Работа на превозните сред-
ства, потрошок на гориво, вра-
ботен персонал, приходи и несре-
ќи 

Претпријати-
јата на Југо-
словенските 
железници 
20.04 

Статистички органи 
Печатење 
обрасци, 
обработка на 
сумари З Ј Ж ; 
собирање и 
обработка на 
прашалници 

- х 30.04 13 ѕ -
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19 Годишен извештај Отпатувани патници, натовар и Претпритати-
на ЖТП за проме- истовар на стоки во сите станици јата на Југо-
тот на патници и Натовар и истовар според видот словенските 
стоки по станици на стоките во 64 града железници 
(СЖ/Г-12) 10.04 

20 Годишен извештај Превозни средства, искористува" Поморските 
на поморско бродар- ње, превоз на пазарите, потрошок бродарски 
еко претпријатие на гориво сообраќајни незгоди, прегори Јати-
(СП/Г-11) вработен персонал според школ- ја 

ската подготовка, бродови во наем, 10.03 
превоз на стоки со контенери и 
палети 

21 Годишен извештај Сообраќај на бродови според зем- Лучките ќа-
за прометот во лу- јите и знамињата. Промет на сто« петании 
ките (СП/Г-31) ки според земјите, знамињата на 15.04 

превозниците и видот Промет на 
патници според земјите и знамето 
на превозниците. Регистрирана 
трговска морнарица 

22 Годишен извештај Средства, искористување, по- Речните бро-
на речно бродарско трошок на гориво, несреќи, вра- дарски прет-
претпријатие ботен персонал според школската приЈатиЈа 
(СР/Г-11) подготовка ^ 10.03 

23 Годишен извештај 
на претпријатијата 
за воздушен сообра-
ка ј (СВ/Г-11) 

Средства, искористување, набав- Прегори Јати-
ка и потрошок на погонско гори- Јата за возду-
во, линии и превоз според рела- шен сообраќај 
циите, видот на тарифата и иро- 10 03 
мет на странските аеродроми 

24 Годишен извештај Број на авиони, летови и работа Прегоријати-
за работата на сто- на земјоделските и други површи- јата и погоните 
ланската авијаТ(ифа ни, приходи и вработен церсо- на стопанската 
(СВ/Г-12) tgm авијација 

10.03 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- х х х 10.05 12 13 -
прашалници расци; собирање 30.07 

на прашалници 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О х х 20.03 7 7 1 
сумари расци, собирање 

и обработка на 
прашалници 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- х х х 15.05 33 22 4 
сумари расци. собирање 

и обработка на 
прапп 1ници и 
сумари 

Статистички органи 
Обработка на Печатење на 
сумари обрасци, собира-

ње и обработка 
на прашалници 

О х х 20 03 13 9 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О х х 20.03 7 4 
сумари расци, собирање 

и обработка на 
прашалници 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О х х 20.03 9 4 
прашалници и расци, собирање 
сумари и обработка на 

прашалници 
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25 Годишен извештај 
на претпритатие за 
аеродромски услуги 
(СВ/Г-21) 

Податоци за средствата, за про-
метот приходите и девизното ра-
ботење, за грометот на домашна 
и странски компании 

Аеродромски-
те претприја-
тија и други 
организации 
што експло-
атираат аеро-
дроми 
10.03 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об,- О 
прашалници и расци и обра-
сумари ботка на пра-

ш а л н и к 

х х 20 03 11 22 -

26 Годишен извештај 
на автосообраќајно 
претпријатие 
(СА/Г-11) 

Средства, искористување, потро-
шок на погонско гориво, врабо-
тен персонал со висока, виша и 
средна стручна подготовка пре-
воз на стоки со контенери и на-
лети 

АвТосообра« 
ќаЈните прет-
пријатија и 
погони 
15.02 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О 
сумари расци, собирање 

и обработка на 
прашалници 

х х 20.03 54 

СВР 
27 Статистика на соо- Број на сообраќајни незгоди на Општински оо- Печатење Собирање и 

браќајните незгоди друмовите според видот,4последи- ган за внатреш- обрасци, контрола на 
(СН-1) ците, причините, околностите и ни работи — 5 обработка на прашалници 

учесниците (возила, возачи, пе- дена од наста- прашалници, 
шаци и патници) нувањето на 

сообраќајната 
незгода 

изработка на 
сумарни 

О х х 01.03 230 НО 75 

28 Годишен извештај Број на регистрирани моторни Општински 
за регистрираните возила според видот, секторот на орган за внат-
друмски моторни сопственоста — по општини решни работи 
возила (МБ-1) надлежен за 

регистрација 
на возила 
15.01 

СВР 
Изработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
извештаите 

х х 15.02 26 18 

Статистички органи 
29 Годишен извештај Должина4 на патната мрежа спо- Претпријати- Обработка на 

на претпријатие за ред категоријата и видот на коло- јата за патиш- прашалници 
патишта (СА/Г-41) возот. Број и должина на моето« та за мрежа од и сумари 

вите. Инвентарен состојба на 1, II и III ред, а 
средствата Вредност на изврше- за патишта од 
ните работи на новоградба. на ре- IV ред — со-
конструкцита, на одржување и брани Јата на 
приходи Вработен персонал и општините 
работен фонд 10.03 

Печатење об- О 
расци Собира-
ње и обработка 
на прашалници 

х х 30 03 20 59 
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30 Годишен извештај Превозни средства, работа и ие- Избрани сто« Обработка на 
за автосообраќајот користување на превозните сред« лански и други сумари 
за сопствени потре- ства. Превоз на патници и стоки организации 
би (СА/Г-21) 15.01 

Статистички органи 
Печатење на -
обрасци. Соби-
рање, обработка 
на прашалници 

х х 20 03 20 299 16 

Статистички органи 
31 Годишен извештај Број на возила, според видовите, Градските Обработка на Печатење об- О х х 30.03 9 89 3 

на градско сообра- поминати километри, превезени сообраќајни прашалници и расци Собира-
ќајно претпријатие патници, приходи и вработен пер- претпријатија сумари ње и обработка 
(СГ/Г-11) сонал, искористување ,на превоз« и погони на прашалници 

ните средства, потрошок на по- 10.03 
гонскд гориво и несреќи 

Статистички органи 
32 Годишен извештај Превозни и претоварни средства Претпријати- Обработка на Печатење на об- О х х 20.03 16 20 

на претпријатие за искористување на капацитетите Јата за услухи сумари расци. Собира-
услуги во луките и потрошок на погонска енергија во луките ње и обработка 
(ПРЛ/Г-11) 10.03 на прашалници 

33 Годишен извештај Превозни и претоварни средства, Претпријати-
на претприЈаите за искористување, потрошок на по- Јата и погоните сумари 
услуги во пристани" гонско гориво, вработен персонал за услуги во 
штата и во други според школската подготовка пристаништата 
места (ПРП/Г-11) и во други 

места 
05.02 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О 

расци Собира-
ње и обработка 
на прашалници 

х х 20.03 17 -

Статистички органи 
34 Годишен извештај Должина на инсталираната мре- Претпријати- Обработка на 

за нафтоводите жа, димензии и капацитет на јата за експло- сумари 
(CM, НФ/Г-11) цевките, количина на транспор- атаци ја на 

тираната нафта нафтоводи 
10.03 

Печатење об-
расци. Собира-
ње и обработка 
на извештаите 
на претприја-
тијата 

О х х 20.03 27 8 -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Д 

Статистички органи 
35 Годишен извештај Должина на инсталираната' мре- Претпријатие Обработка на Печатење об-

за гасоводите 
(СГС/Г-11) 

жа. димензии и капацитет. ко- Јата за експло- сумари 
личина и вид на транспортира" атаци ја на 
ниот гас гасоводи 

10.03 

расци. Собира-
ње и обработка 
на прашалници 

х х 20.03 9 -

Статистички органи 
36 Годишен извештај ПТТ промет в по републиките, по Претпријати« Печатење — 

на Заедницата на видот на услугите, ПТТ промет јата на З а е д н о обрасци, 
ЈПТТ (ПТТ/Г-11) со странство, приходи, девизно цата на ЈПТТ обработка 

работење 01.04 на сумари 
ЗЈПТТ; соби-
рање и обра-
ботка на 
прашалници 

х х 15.04 9 -

Статистички органи 
37 Годишен извештај Средства, работа и вработен пер- Претпријати- Печатење 

на извршните еди« сонал по извршните единици — јата на Заедни- обрасци, 
ници на ЈПТТ пошти, поединечно цата на ЈПТТ обработка на 
(ПТТ/Г-18) прашалници 

и сум ари 
ЗЈПТТ; соби-
рање на 
прашалници 

х х 25.04 9 — -

Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

38 Истражување на гу- Број на возила по видови за окс-
стинатана сообраќа" лу 120 броечки места на меѓунз-
јот на меѓународни" родни друмови 
те друмови (БСП-1, 
2, 3) 
— петгодишно од 

1975 година 

39 Попис на друмски 
моторни возила — 
петгодишно од 1977 
година 
Пописот се спрове-
дува со обработка 
на податоци од ре-
гистрираниот лист 

Вид на возило, сектор на сопстве-
носта, дејност, марка, позначајни 
типови, кубатура на моторот, КС, 
носивост, број на места, број на 
погонски и други тркала димен-
зии на гумите и поминати км во 
изминатата година 
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за моторно возило 
на СВР (образец бр. 
1) односно од регис-
тарот на моторните 
возила 

СТАТИСТИКА НА НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Тековно истражува« Податоци во пријавата за извозот« Стопанска ор-
ње за прометот на -увозот: царинарница, стопанска ганизациЈа 
стоки со странство организација странска фирма 
(ССТ) — обработка земја на потеклото, намени, пла« 
месечна ќања, наплати основ на финан-

сирањето, валута, вид на стоки, те ги доставу-
количина. вредност на стоките, ваат пријавите 
износ на царината, износ на дано-
кот, корисник на стоките (увоз), 
република во која се произведе-
ни стоките (извоз), режим на у-
возот и извозот 

(шпедитер) пре-
ку царинарница 
Царинарници-

дневно 

Статистички органи 
Сите фази на 
истражување — 

х х 12. МЕ С. 4995 392 

5 се 

W 
И Д 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-

1 Месечен извештај 
на трговијата на 
мало и големо 
(Трг-14) 

СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА 

Промет и залихи на стоки во тр-
говијата на мало и на големо за 
претходниот и извештајниот ме-
сец. Прогноза на прометот и на 
залихите на стоки на мало и го-
лемо за следниот месец. Оцена на 
тенденцијата на движењето на 
прометот и на залихите на мало 
за поважни артикли 

Статистички органи 
Избрани тргов- Обработка на Печатење ов-
ени и други сумари 
организации 
што вршат 
промет на стоки 
на мало и голе-
мо 
10. МЕС 

расци, собира-
ње, обработка 
на прашал ници 

х х 20. МЕС. 41 580 363 

5 

8 
ГО 

џ 

2 Месечен извештај за 
откупот на земјо-
делски производи 
(Трг-31, 33) 

Откуп односно продажба на зем-
јоделски производи во количина 
и во вредност по артикли и гру-
пи (до 80 артикли и групи) 

Статистички органи 
Земјоделски Обработка на 
задруги, откуп« сумари 
ни претпријати-
ја, земјоделски 
стопанства 
и комбинати, 

Печатење об-
расци. Собира-
ње, контрола, 
подготовка на 
обработката на 
прашалници 

х х 05 МЕС. 
за пред« 
мина-
тиот 
месец 

178 1913 194 9 
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индустриски и 
трговски прет-
пријатија 
05. МЕС 

Статистички органи 
3 Месечен извештај за 

прометот на „селски 
пазар" (Трг-13) 

Продажба и цени на земјоделски Градски паза-
производи на пазарот од страна ришни управи 
на индивидуални производители 05 МЕС 
Продажба во количина за околу 
60 артикли 

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци. Собира-
ње, подготовка 
на обработката 
и обработка 
на прашалници 

х х 05.03 40 262 80 

Тримесечен извеш-
тај на трговијата 
(Трг-15) 

Статистички органи 
Промет на стоки, залихи и врабо-
тен персонал за трговијата на 
мало и за трговијата на големо по 
трговски струки. Промет на мало 
според начинот на плаќањето 
промет на големо според видови-
те на купувачите 

Трговските и 
други организа-
ции што вршат 
продажба на 
стоки на мало и 
големо 
15 04 15 07 
15.10 15.01 

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци. Собира-
ње и обработка 
на прашалници 

О1) 10.05 
10.08 
10.11 
25.02 

бб 1053 427 

5 Годишен извештај 
на трговијата на 
мало според артик-
лите (Трг-12) 

Промет и залихи на стоки во тр-
говијата на мало во количина и 
во вредност по артикли и групи 
(285 артикли и групи) 

Трговските и 
други организа-
ции што вршат 
продажба на 
стоки на мало. 
и приватните 
месарски и пе-
карски дуќани 
31 01 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
сумари расци Собира-

ње, подготовка 
на обработката 
и обработка на 
прашалници 

х х 10.05 46 785 159 

6 Годишен извештај 
на трговијата на го-
лемо според артик-
лите (Трг-22) 

Промет и залихи на стоки во тр-
говитата на големо во количина 
и вредност по артикли и групи 
(305 артикли и групи) и тоа вку-
пен промет и од тоа продажба на 
потрошувачите од нестопанските 
дејности 

Статистички органи 
Трговските ор- Обработка на 
ганизации, сумари 
складовите на 
производни 
претпријати-
ја, земјоделски-
те задруги и 

Печатење об-
расци. Собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници 

х х 10.05 46 526 137 
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други работни: 
организации 
што вршат про-
дажба на стоки 
на големо 
31.01 

7 Извештај за домаш-
ните саеми (Трг-23) 

Статистички органи 
Датум на одржувањето на сае- Организато-
мот, значење на саемот, површина рите на саемот 
на изложбениот простор и 6poj на 15 дена по за-
излагачите на саемот со поделба вршувањето на 
на домашни и странски саемот 

Изработка на 
преглед за 
СФРЈ 

Печатење на 
обрасци и соби-
рање на пода-
тоци 

О х х 30 дена 
по завр-
шува-
њето на 
саемот 

34 16 10 

Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

8 Извештај за капа-
цитетите на продаж-
бата во трговијата 
на мало (Трг-41) — 
двегодишно од 1973 
година 

Капацитет на продажниот прос- Сите работни 
тор и на прирачните магацини, организации 
промет и продавачки персонал, што вршат 
се според видовите на продавни- продажба на 
ци и проширената номенклатура стоки на мало 
на струшките 31.05 

Статистички органи 
Обработка на 
сумари 

Печатење на 
обрасци, соби-
рање, контрола, 
исправки и об-
работка на пра-
шалници 

О х х 20.10 52 559 215 

9 Попис на магацин" Капацитет на магацинот според 
ските капацитети во видовите и количината на стоки-
стопанството те што можат да се сместат во 
(Трг-42) — петго- магацинот. Капацитет на разлад-
дишно од 1974 годи- ните уреди. Опрема на магацинот 
на за манипулирање со стоки Се 

според гранките и групите на деј-
ности 

Резултати на обработката за поголемите градови во општините 

СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 
Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Месечен извештај за Број на туристи и на ноќевања 
туристите и за ноќе- на домашни и странски туристи 
Бањата на туристи" За домашни туристи според ре-
те (ТУ-11) публичката припадност. а за 

странски — според земјите. Ка-

Статистички органи 
Угостител" Обработка на 
ски прегорија« сумари 
ти ја и дуќани и 
други организа-
ции што даваат 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготов. 
ка на обработ-
ката обработка 

на прашалници 

О х х 12 
МЕС.1) 
30. МЕС. 

105 1496 223 

\ 
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пацитети за сместување според 
состојбата на 31 август (број на 
објекти, соби, легла — вкупно, 
постојани, помошни), се по видо-
ви и категории на деловни еди-
ници. Во периодот јуни—септем-
ври конјунктурни податоци за 
бројот на ноќевања на домашни и 
странски туристи 

услуги за 
сместување, 
вклучувајќи и 
приватни 
угостителски 
дуќани; турис-
тички органи-
зации за 
домаќинства 
кои преку нив 
даваат сместу-
вање и органи-
те на општин-
ските собранија 
за домаќинства 
КОИ самостојно 
даваат сместу-
вање; туристич-
ки претпријати-
ја и агенции 
05 МЕС 

2 Месечен извештај за Број на преминувањата на др-
бројот на премину" жавната граница во меѓународни-
вања на државната от патнички сообраќај (по гранич-
граница (Г-1) ните премини) и пограничен со-

обраќај (по границите) 

Орган за 
внатрешни 
работи за кон-
трола на преми-
нувањето на 
државната гра-
ница 05. МЕС 

СВР 
Изработка на Печатење об-
сумари расци, собира-

и обработка на 
извештачите 

х х 30 МЕС. 28 100 123 

3 Тримесечен извеш-
тај на угостителст-
вото (Уг-11) 

Статистички органи 
Број, вид и категорија на деловни Угостителски Обработка на Печатење 
единици. Промет по видови уго- претпријатија и сумари 
стителски услуги и вработен пер- дуќани и други 
сонал, се по видови и категории на организации 

што даваат 
угостителски 
услуги 
15.04 15 07 
15.10 15.01 

деловни единици. Вкупен промет 
и по месеците во рамките на три-
месечје^ 

об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници 

х2) х х 30 05 
15.08 
25 11 
28.02 

125 979 118 

I 
4 Тримесечен извеш- Број на издадени патни исправи 

таЈ за издадените и визи и број на одбиени односно 
патни исправи и ви- поништени барања — според при-
зи на југословенски чините за одбивање — поништу-
државјани (П-1) вање 

Општински 
орган за 
внатрешни 
работи 
05 04 05 07 
05.10 05.01 

СВР 
Изработка на Печатење об-
сумари расци, собира-

ње и обработка 
на извештаите 

х 30 04 
3107 
31 10 
31.01 

16 67 бб 
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5 Анкета за прогнози" Број на ноќевања на домашни и 
те на туристичките странскр! туристи по видови на 
промети (Ту-11а) места и по видови на деловни 

единици 

Статистички органи 
Сите угостител« Обработка на 
ски организам сумари 
ции што даваат 
услуги за 
сместување 
15.02 

Печатење об- о 
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 30 03 63 172 36 

-а о Р 
Ѕ р "а 
3 

6 Годишен извештај 
на угостителството 
(Уг-15) 

Во 1973 година ќе се собираат 
следните податоци промет по ви-
дови услуги и по видови и кате-
гории на деловни единици; вра-
ботен персонал, капацитет за ис-
храна и сместување по видови и 
категории на деловни единици. 
Сите податоци се даваат поеди-
нечно за секоја деловна единица 
— по местата. Податоци за по-
трошокот на суровини за пригот-
вување храна за 18 артикли. 
Од 1974 година со овој извештај 
ќе се собираат податоци за вра-
ботениот персонал според зани-
мањата и степените на стручното 
образование, според техничката 
опременост на угостителството и 
податоци за потрошокот на суро-
вини за приготвување храна за 
18 артикли 

Угостителски 
претпријати-
ја и дуќани 
и други органи-
зации што 
даваат угости-
телски услуги, 
и приватни 
угостителски 
дуќани 
05.02 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
сумари расци, собирање 

и обработка на 
прашалници 

х х 30 04 
15.05 

71 590 115 

Н И 
И 
И 
и 
ѕ о 
н 

w 

о 
е 
2 

7 Годишен извештај 
за работата на ту-
ристичките прет-
пријатија и агенции 
(ТУ-14) 

Мрежа на деловните единици во 
земјата и во странство и нивното 
работеле врз организација на 
туристичкиот промет за домаш-
ни и странски туристи (за домаш-
ните по републиките и автоном-
ните покраини а за странските 
— по земјите) Опременост со пре-
возни средства 

Туристички 
претпријатија 
и агенции 
31 01 

Статистички органи 
Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, собирање 
и обработка на 
прашалници 

О х х 30.03 33 80 24 
И 
о 

« 05 д Р 
со Cfr о 



6 8 9 10 11 12 13 

Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

8 Пробна анкета за 
странскиот излет-
нички туризам во 
1973 година во СР 
Хрватска и СР Сло-
венија 

Структура на излетниците по зем-
јите и структура на потрошувач-
ката по видови 

Случајно из-
брани странски 
туристи 
10.10 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
сумари расци, обука на 

анкетарите и 
обработка на 
прашалници 

х х Ѕ1.01 
1974. 

40 104 

9 Анкета за користе-
њето на годишните 
одмори на градскотс 
население (ТУ-12) — 
петгодишно од 1974 
година 

За секој член во анкетата на из-
браното домаќинство ќе се собе-
рат податоци за занимањето, за 
квалификациите, полот, возраста, 
вкупните приходи на домаќин-
ството, за местото и видот на об-
јектите во кои е користен годиш-
ниот одмор, за видот на користе-
њето на превозното средство за 
годишен одмор, за издатоците за 
годишен одмор и за структурата 
на трошоците 

10 Попис на капаците- Број на објекти односно на де-
тите за сместување 
во угостителството 
(Уг-20, 21, 22) - пет-
годишно од 1977 го-
дина 

ловни единици по видови и кате-
гории. број на соби и легла во 
нив, опременост на деловните е-
диници (хотели) со уреди за ком-
фор и разонода Година на изград-
бата на објектот 

Рок за конЈуктурните податоци во периодот јуни—септември. 2) Резултати од обработката за поголеми градови. 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

Месечен извештај 
за цените на произ-
водителите на инду-
стриски производи 
(Ц-41)^ 

Продажни цени на доколу 1100 
производители за околу 1100 ин-
дустриски производи 

СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ 

Избрани ин-
дустриски 
претпријатија 
18. МЕС 

Статистички органи 
Собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 
за СФРЈ 

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

х х 04. МЕС. 225 494 ш 
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Статистички 
Месечно истражува^ 
ње за цените на 
производителите на 
земјоделски произ-
води (откупни цени) 

Просечни цени за околу 70 зем-
јоделски производи во општестве-
ниот и приватниот сектор на зем-
јоделството 

Цените се до-
биваат со 
обработка на 
податоците од 
месечниот из-
вештај за 
откупот на 
земјоделски 
производи (Трг-
-31 и Трг-33) 

Обработка на 
просечните 
цени и на 
индексите на 
цените за СФРЈ 

органи 
Обработка на 
просечните цени 
и индекс на це-
ните според по-
требите на ре-
публиките и ав-
тономните по-
краини 

О х 2)х 05. МЕС. 
за пред-
мина-
тиот 
месец 

74 774 95 

Статистички органи 
3 Месечен извештај Цени во трговијата на големо во Избрани 

за цените на индус- 17 градови за околу 150 инду- трговски прет-
триските производи стриски производи приЈатиЈа на 
во трговијата на го- големо 
лемо (Ц-21) 22. МЕС 

Собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 
за СФРЈ 

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

О1) х х 04. МЕС. 40 256 89 

4 Месечен извештај Продажни цени во трговијата на Избрани про-
за продажните цени мало за околу 60 индустриски давници во 
на мало: а) на инду- прехранбени производи и околу трговијата на 
стриските прехран" 150 индустриски непрехранбени хмало 
бени производи производи во 50—60 градови а) 13. МЕС 
(Ц-12) и б) на инду- б) 10. МЕС 
стриските непрех-
ранбени производи 
(Ц-13) 

Статистички органи 
Собирање, Печатење об- О1) х х 04. МЕС. 508 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 

расци и собира-
ње 

890 151 

5 Петнаестдневен из-
вештај за цените на 
мало на земјоделс-
ките производи 
(Ц-11а) 

Најниски, највисоки и најчести 
цени на мало во трговијата или 
на пазар за околу 50 земјоделски 
производи во 50—60 градови 

Избрани про-
давници на 
трговијата на 
мало и индиви-
дуални прода-
вачи на пазар 
07. и 21. МЕС 

Статистички органи 
Собирање, Печатење 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 
за СФРЈ 

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

О1) 12 и 26. 
МЕС. 

40 540 205 
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Статистички органи 
6 Месечен извештај Најчести цени на мало во трго« Избрани про-

за цените на мало виј ата и на пазарот за околу 50 давници на 
на земјоделските 
производи (Ц-11) 

земјоделски производи во 50-
градови 

Собирање, 
подготовка на 

-60 трговијата на обработката, 
мало и индиви« обработка на 
дуални прода- прашалници 
вачи на пазарот 
21. МЕС 

Печатење об-
расци и соби-
рање 

О1) х х 04. МЕС. 373 538 154 

Статистички органи 
7 Месечен извештај Цените на мало за занаетчиски, Избрани прет- Собирање, 

за цените на мало комунални, сообраќајни и други пријатија и ду- подготовка на 
за услугите (Ц-14) услуги — околу 50 видови услу-

ги во 50—80 градови 
ќани од опште- обработката, 
ствениот и обработка на 
приватниот прашалници 
сектор 
16. МЕС 

Печатење об-
расци и соби-
рање 

О1) х х 04. МЕС. 281 233 75 

8 Месечен извештај Цени во угостителството за околу Избрани 
за цените на угос- 60 видови јадења, пијачки и но- угостителски 
тителските услуги ќевалишта во 50—60 градови објекти 
(Ц-31) 20. МЕС 

Статистички органи 
Собирање, Печатење об-
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 
за СФРЈ 

расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката 
и обработка на 
прашалници 

О1) х х 04. МЕС. 55 229 44 

9 Тримесечен извеш- Цени на пансионите во околу 60 
тај за цените на хотели 
пансионите во хоте-
лите (Ц-33) 

Статистички органи 
10,01 10.04 Собирале, 
10.07 10.10 подготовка на 

обработката и 
обработка на 
прашалници 
за СФРЈ 

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

20 02 
20.05 
20.08 
20.11 

21 63 11 

Статистички органи 
10 Полугодишен изве-

штај за набавните 
цени во индрустри-
јата (Ц-42 и 42а). 
Пробно истражува-
ње во 1973, а редов-

^ но од 1974 година 

Набавни цени на течни и цврсти 
горива, на електрична енергија, 
на суровини и материјали за ре-
продукција во индустријата 

Избрани инду-
стриски прет-
пријатија 
10.05 10.11 

Изработка на 
упатства, на 
номенклатура 
и обрасци во 
соработка со 
републичките 
заводи. Собира-
ње и обработка 
за СФРЈ 

Печатење 
обрасци и упат-
ства, собирање 
и обработка на 
прашалници 

х х 10 06 
10.12 

32 144 
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11 Полугодишен изве- Количини и вредности на наба- Избрани 
штај за цените на вени и продадени околу 70 про- земјоделски 
репродукциониот изводи задруги и 
материјал и на земјоделски 
средствата за рабо- стопанства и 
та во земјоделство" комбинати 
то (Ц-52) 30.07 31.01 

Статистички органи 
Печатење 
обрасци, 
собирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
прашаЛници 
за СФРЈ 

- х 15.10 
15.04 

41 46 -

12 Полугодишен изве-
штај за продажната 
цена на становите 
(Граѓ. 41) 

Продажна цена на 1 м2 станбена Градежните 
површина кај завршени станови, претпријатија 
структура на цените, квалитет на 30.06 20.12 
зградата и станот 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
прашалници расци, собира-

ње, ревизија на 
прашалниците 

х х 10.09 
01.03 

190 95 

13 Полугодишен изве- Набавни и продажни цени, мар- Избрани про-
пивај за набавките и жа и данок на промет во тргови- давници и 
продажните цени, јата на мало за околу 50 земјо« работни орга-
за маржата и дано- делски производи. 60 индустриски низации во 
кот на промет во прехранбени производи и 150 ин- трговијата на 
трговијата на мало: дустриски непрехранбени про- мало 
а) на земјоделските изводи во 50—60 градови 30.04 30.10 
производи (Ц-11); б) 
на индустриските 
прехранбени произ-
води (Ц-12) и в) на 
индустриските» неп-
рехранбени произ-
води (Ц-13) 

Статистички органи 
Собирање, 
подготовка на 
обработката' и 
обработка на 
прашалници 

Печатење на 
обрасци и соби-
рање 

О1) х х 05.06 
05.12 

264 217 69 

14 Полугодишен изве- Цени на превозните услуги на Транспортни-
штај за цените на одредени релации според утвр- те претпријати- обрасци, 
превозот на стоки дената номенклатура ја собирање и 
во сообраќајот 15. МЕС обработка на 
(С/Ц-1) — собирање праша лиици 

Статистички органи 
Печатење — - х 15.02 

15.09 
21 
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Статистички органи 
15 Годишни индекси на Групни индекси по гранки, Изведување 

цените за извозот и по економската намена, сте- индекси врз 
увозот на стоки и ленот на обработката на про- основа на пода-
односи на размената изводот и по секторите и от- тоци од теков-

^ сеците од Номенклатурата на ното истражу-
статистиката на надворешната вање за про-
трговија метот на стоки 

со странство 

Сите фази на 
истражување 

- х 15.04 

Статистички органи 
16 Годишен извештај Цени на ПТТ услуги според но- Заедницата на Печатење 

за цените на ПТТ менклатурата и одредените расто- ЈПТТ и ггрет- обрасци и 
услуги (ПТТ-Ц-1) Јанија во внатрешниот и меѓуна- приј ати јата на обработка на 

родниот сообраќај ' ПТТ сумари 
15.03 

- х 20.03 3 -

17 Годишен извештај 
за цените на кому-
налните услуги за 
работните организа-
ции (Ц-17) 

Цени на комуналните услуги и 
закупнина на деловни про-
стории за работни организации и 
приватни дуќани 

Избрани кому-
нални, тргов-
ски и други 
работни орга-
низации и при-
ватни дуќани 
01.04 

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

Собирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
прашалници 
за СФРЈ 

О1) х х 31.05 16 70 18 

18 Годишен извештај Штедни влогови, депозити и кре- Сите деловни 
за цените на бан- дити по височината на каматна" и народни бан-
карските услуги та стапка ки 
(Ц-16) 

Статистички органи 
Собирање, Печатење об-
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
прашалници 
СФРЈ 

х х 20.05 17 56 
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката 

за и обработка на 
прашалници 

19 Годишен извештај Цени за образование во основ -
за цените за образо-
ванието, културата, 
уметноста, социјал-
ното осигурување и 
други услуги (Ц-18 
до 20). Пробно ист-
ражување во 1974, а 
редовно — од 1975 
година 

нитб, средните, вишите и високите 
школи и факултетите за кул-
турата, уметноста, социјалното 
осигурување и други слични ус-
луги 

Избрани шко-
ли факултети и методологија, 
други организа- собирање, 
ции за соодвет- подготовка на 
ни услуги обработката И 

обработка на 
прашалници 
за (ЈФРЈ 

Статистички органи 
Изработка на Печатење об-

расци и упат-
ства, собирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
прашалници 

х х 1975. 
1976. 
итд. 
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20 Годишен извештај Цени на здравствените услуги Избрани 
за цените на здрав« според видовите, 6poj на болни« здравствени 
ствените услуги те, на болесничките денови и на организации 
(Ц-15 и Ц-15а) прегледаните лица и средства за 20.04 

лекување и прегледи 

Статистички органи 
Собирање, Печатење об-
подготовка на расци, собира« 
обработката ње, подготовка 
и обработка на обработката 
на прашалници и обработка на 
за СФРЈ прашалници 

х х 10.06 36 72 15 

Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

21 Извештај за прода« Продажни цени во индустријата 
жните цени во ин- за 2000—3000 одредени производи 
ду егри јата и за на« и набавни и продажни цени, мар-
бавните и продаж« жа и данок на промет вотрговија-
ните цени во трго-
вијата (Ц-60) — две-
годишно од 1975 го-
дина 

та за истите производи 

За општините во кои се снимаат де ните. , 1) Републиките и автономните покраини во кои постои интерес за следеше на овие цени. 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Месечен извештај за 
приходите и за оп-
штиот распоред на 
приходите по буџе-
тот на општествено-
политичките заед-
ници (Б-1) 

СТАТИСТИКА НА БУЏЕТИТЕ И ОПШТЕСТВЕН ИТЕ ФОНДОВИ 

Приходи по видови и форми и 
распоред на приходите по наме-
ните: 
— за општините 
— за САП и СР 
— за федерацијата 

Филијала на 
СОК или орга-
ни на опште-
ствено-поли-
тичката заед-
ница 
04. МЕС 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивен и методо-
лошки работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, обра-
ботка на пра-
шалници, инст-
руктажа и об-
работка 

х х 16. МЕС. 86 274 582 

СОК 
Месечен извештај за 
наплатата на при-
ходите на буџетите 
и фондовите и нив-
ната распределба на 
општествено-поли-
тичките заедници 
(Б-2) 

Наплата на приходите на буџе-
тите и фондовите по форми и 
подформи и распределба на бу-
џетите и фондовите на опште-
ствено-политичките заедници на 
заедниците на образованието и 
на други општествени фондови 

Филијала на 
СОК 
04. МЕС 

Контрола и 
обработка на 
сумари. 
директнини и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, печа-
тење на обрас-
ци, инструкта-
ж а и обработка 

х х 12. МЕС. 155 872 124 
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Месечен извештај за Состојба на основната сметка — Филијала на 
посебната сметка по посебни работи за сметка на он- СОК 
работите за сметка штествено-политичките заедни- 04. МЕС 
на општествсно-по- ци — по видови на тие работи 
литичките заедници 
(Б-7) 

: Тримесечен извеш-
тај за фондовите на 
општествено-поли-
тичките заедници, 
за средствата на 
заедничките резерви 
на стопанските ор-
ганизации, за сред-
ствата на заедници-
те за образование и 
воспитување, за 
средствата на ОПЗ 
за инвестиции во 
стопанството, за 
фондовите за раз-
вој на стопански не-
доволно развиените 
подрачја, за -средст-
вата на фондовите 
за детска заштита и 

за средствата на 
ОПЗ (Ф-1 до 5) 

Структура на приходите и рас- Орган на оп-
ходите, состојба на средствата, штествено-по-
движење на пласманите, состој- литичката заед 
ба на жиро-сметката: ница 
— за општината 10.04 10.07 
— за СР и САП 10.10 
— за федерацијата 

Годишен преглед на Приходи по форми и подформи и Орган на 
извршувањето на распоред на приходите по основ« општествено« 
билансниот дел од ните намени: -политичката 
буџетот (ЗРБ-I) — за општината « заедница 

- за САП и СР 31.03 
— за федерацијата 

5 6 7 8 9 10 И 12 13 

СОК 
Контрола и Собирање,' под- -
обработка на готовка на об-
сумари, дирек« работката, об-
тивни и методо- работка на пра-
лошки работи, шалници, печа-
печатење тење на обрас-
обрасци ци, инструкта-

ж а и обработка 

х х 11. МЕС. 1 3 6 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, дирек-
тивни и мето-
долошки рабо-
ти, печатење 
обрасци 

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

х х 20.04 
20 07 
20.10 

70 635 576 

СОК 
Контрола и Собирање, под- х х х 15.05 28 31 И 
обработка на тетовка, обра-
сумари, дирек- ботка, обработ-
тивни и методо- ка на прашал-
долошки работи ници, инструк« 

тажа и обра-
ботка 
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6 Годишен збирен, 
преглед на билансот 
на состојбата на 31. 
XII (ЗРБ-П) 

Состојба на средствата по видови Орган на 
и извори: општествено« 
— за општината ' -политичката 
— за САП и СР заедница 
— за федерацијата 31.03 

7 Годишен збирен Пресметка на остварените и по- Орган на 
преглед на пресмет-
ките на остварените трошоците 
и користените сред- средствата: 
ства за вршење на 
редовна дејност 
(ЗРБ-1П) 

трошените средства, структурава општествено-
и распределба на -политичката 

заедница 
— за општината 31.03 
— за' САП и СР 
— за федерацијата 

8 Годишен збирен 
преглед на пресмет-
ките на остварените 
и користените сред-
ства за посебни на-
мени (ЗРБ-IV) 

Средства и потрошок на средства" Орган на 
та за посебни намени: општествено-
— за општината -политичката 
— за САП и СР заедница 
— за федерацијата 31.03 

9 Годишен збирен Состојба прилив и потрошок на Орган на 
преглед на движе- средствата на фондовите (фонд општествено-
њето на средствата на опремата, фонд на заедничката -политичката 
на фондовите потрошувачка резервен фонд) заедница 
(ЗРБ-V) - за општината 31.03 

- за САП и СР 
— за федерацијата 

10 Годишен збирен Преглед на ненамирените обврски Орган на 
преглед на ненами- по инвестициите и на другите об- општествено-
рените обврски на врс-ки. -политичката 
31 декември (ЗРБ-VI) — за општината заедница 

- за САП и СР 31.03 
- за федерацијата 

5 6 7 8 9 10 

' СОК 
Контрола и Собирање, под« х х х 15.05 
обработка на готовка на об-
сумари," дирек- работката, об-
тивни и методо- работка на пра-
лошки работи шалници, инст-

руктажа и об-
работка 

СОК 
Контрола Собирање, под- х х х 15 05 
и обработка на готовка на об-
сумари, дирек- работката. об-
тивни и ме'тодо- работка на пра-
лошки работи шалници, инст-

руктажа и об-
работка 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
вилници, ИНСТ-
руктажа и об-
работка 

х х 15.05 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката. об-
работка на пра-
шалници инст-
руктажа и об-
работка 

х х 15 05 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката. об-
работка на пра-
шалници, инст-
руктажа и об-
работка 

х х х 15 05 
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11 Годишен збирен Број на вработените работници Орган на 
преглед на бројот на според стручната подготовка, лич- општествено-
вработените работ-
ници и на исплате-
ните и пресметани 
лични доходи на ра-
ботниците (ЗРБ-VII) 

ни доходи и просечен месечен из- -политичката 
нос на нето личните доходи: заедница 
— за општината 31.03 
— за САП л СР 
— за федерацијата 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, инст-
руктажа и об-
работка 

х х 15.05 10 25 29 

СОК 
12 Годишен преглед на 

состојбата на средс-
твата на резервниот 
фонд на општестве-

но-политичките заед-
ници (ЗРБ-VIII) 

Приходи, средства и употреба на Орган на Контрола и 
средствата по намените и ео- општествено« обработка на 
стојба на средствата: -политичката сумари, 
— за општината заедница директивни и 
— за САП и СР 31.03 методолошки 
— за федерацијата работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, инст-
руктажа и об-
работка 

х х 15.05 

13 Годишен преглед на Видови на приходи и извори на Орган на 
вкупните приходи приходи и средства: 
на буџетите на ОПЗ — за општината 
и на средствата на — за САП и СР 
заедницата за обра- — за федерацијата 
зование (ЗРБ-1Х) 

општествено« 
-^политичката 
заедница 
31.03 

сок 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
ш а л н и к , инст-
руктажа, и об-
работка 

х х 15.05 2 1 

СОК 
14 Годишен преглед на 

обврските на опште-
ствено-политичките 
заедници по креди-
тите, заемите и да-
дените гаранции на 
31. XII (ЗРБ-Х) 

Обврски по кредитите, заемите Орган на 
и гаранциите по видови: општествено-
— за општината -политичката 
— за Ci \n и СР заедница 

31.03 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под- х 
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, инст-
руктажа и об-
работка 

х х 15.05 16 5 

XOD 
15 Годишен биланс на 

фондовите за креди-
тирање на стопан-
ски недоволно разви-
ените републики — 
автономни покраи-
ни - - подрачја 
(ЗРФНП-1) 

Пренесени средства, прилив по Орган на 
видовите, расходи по намените и општествено-
состојба на средствата на крајот -политичката 
од годината: заедница 
- за СР и САП 20.03 
— за федерацијата 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, инст-
руктажа и об-
работка 

х х 20.05 



16 Годишен биланс на Пренесени средства, прилив по Орган на 
фондот за кредити« видовите, расходи по намените и општествено-
рање и осигурува" состојба на средствата на крајот -политичката 
ње на одредени из- од годината заедница 
возни работи 20.03 
(ЗРФКИ-1) 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под« -
готовка на об-
работката, об- -
работка на пра-
шалници, инст-
руктажа, и об-
работка 

8 9 10 

- х 20.05 

11 12 » II 

СОК 
17 Годишен биланс на Пренесени средства, прилив по Орган на 

средствата за обра- видовите, расходи по намените и општествено-
зование и воспиту- состојба на средствата на крајот -политичката 
вање (ЗРОБ-1) од годината: заедница 

— за општината 20.03 
- за СР и САП 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
вилници, ИНСТ-
руктажа и об-
работка 

х х 20.05 14 

18 Годишен преглед на Потрошок на средства по видови Орган на 
потрошокот на сред- на училишта: 
ствата за образова- - за општината 
ние и воспитување — за СР и САП 
по видови установи 
(ЗРОБ-2) 

општествено-
-политичката 
заедница 
20.03 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката об-
работка на пра-
ш а л н и к , ИНСТ-
руктажа и об-
работка 

х х 20.05 14 

СОК 
19 Годишен фонд 

додаток на деца 
(ЗРФДД-1) 

за Актива, пасива, приходи и расхо- Орган на 
ди на фондот општествено-

-политичката 
заедница 
20 03 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, инст-
руктажа и об-
работка 

х х 20 05 

СОК 
20 Годишен биланс на Пренесени средства, прилив по Орган на 

фондот за непосре- видовите, расходи по намените и општествено-
дна детска заштита состојба на средствата на KpajOT -политичката 
(ЗРФДЗ-1) од годината" . заедница 

— за општината 20.03 
- за СР 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директиви« и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
ш а л н и к , ИНСТ-
руктажа и об-
работка 

х х 20.05 



1 2 3 4 

21 Годишен преглед на 
потрошокот на сред-
ствата за непосред-
на детска заштита 
според формите 
(ЗРФДЗ-2) 

Потрошок на средства по видо« Орган на 
вите на непосредната детска заш- општествено-
тита (Јасли, домови за дневен -политичката 
престој, градинки итн.) заедница 
— за општината 20.03 

22 Годишен биланс на Пренесени средства, прилив на Орган на 
средствата на фон- средства, непосредни расходи, из- општествено-
довите на ОПЗ д војувања, кредити, средства на -политичката 
(ЗРФДПЗ-1) крајот од годината: заедница 

— за општината 20.03 
— за СР и 6АП 
— за федерацијата 

23 Годишен биланс на 
средствата на опш-

г тествено-политич-
ките заедници за 
инвестиции во сто-
панството (ЗРИП-1) 

Пренесени средства, прилив на Орган на 
средства, непосредни расходи, из- општествено-
двојувања, кредити, средства на -политичката 
крајот од годината: заедница 
— за општината 20.03 
— за СР и САП 
— за федерацијата 

24 Годишен биланс на Пренесени средства, прилив на Орган на 
средствата на заед- средствата, непосредни расходи, општествено-
ничките резерви на издвојувана, кредити, средства -политичката 
стопанските органи" на крајот од годината: заедница 
зации (ЗРЗ-1) — за општината 20.03 

— за СР и САП 
- з а федерацијата 

25 Годишна пресметка Остварен придонес за вработува" Заводи за вра-
на остварениот при« ње по секторите на уплатителите ботување 20.03 
донес за вработува" и неговата распределба по нема-
ње (ЗРЗ-1) ните на користењето 

5 6 7 8 9 10 

СОК 
Собирање,. под- х х х 20.05 
готовка на об-
работката, об-

t работка на пра-
шалници, инст-
руктажа и об-
работка 

СОК 
Собирање, под« х "к х 20.05 
готовка на об-
работката, об-

i работка на пра-
ш а л н и к , ИНСТ-
руктажа и об-
работка 

СОК 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни V 
методолошки 
работи 

Контрола и 
обработка на 
шумари, 
директивни Р 
методолошки 
работи 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивен v 
методолошки 
работи 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
ш а л н и к , ИНСТ-
руктажа и об-
работка 

Собирање, кон-
трола на пода-
тоците и ИНСТ-
руктажа 

х X X 20.05 

х х 20.05 

х 20.05 

СОК 
Собирање, под- х 
готовка на об-
работката, об-

i работка на пра-
ш а л н и к , ИНСТ-
руктажа и об-
работка 

СОК 



6 8 9 10 11 12 13 

СОК 
26 Годишен извештај 

за природите и рас-
ходите на средства-
та за материјално 
обезбедување 
(ЗРЗ-2) 

Структура на приходите и рас- Заводи за вра- Контрола и 
ходите и движење на резервите ботување 20.03 обработка на 
на средствата за материјално податоци, 
обезбедување директивни и 

методолошки 
работи 

Собирање, кон« -
трола на пода-
тоците и инст-
руктажа 

- х 20.05 1 -

27 Годишен извештај 
за приходите и ра-
сходите на средст-
вата за подготвува-
ње на работните 
луѓе за вработува-
ње (ЗРЗ-З) 

Структура на приходите и на рас-
ходите на средствата зо подгот-
вување на работните луѓе за вра-
ботување и за вложувања зара-
ди создавање услови за вработу-
вање 

Заводи за вра-
ботување 20.03 

Контрола и 
обработка на 
податоци, 
директивни и 
методолошки 
работи 

СОК 
Собирање, кон-
трола на пода-
тоците и инст-
руктажа 

х 20.05 1 -

28 Годишен извештај Структура на приходите и рас- Заводи за вра-
за приходите и рас- ходите на средствата за заеднина ботување 20.03 
ходите на средства" ки работи на вработувањето 
та за заеднички ра-
боти на вработува-
њето (ЗРЗ-4) 

СОК 
Контрола и Собирање, кон-
обработка на трола и инст-
сумари, руктажа 
директивен и 
методолошки 
работи 

- х 20.05 1 -

29 Годишен биланс на 
резервите на фон-
довите на заедници-
те за пензиско и ин-
валидско и здравст-
вено осигурување 

Остварени приходи и извршени 
расходи на фондовите на заедни-
ците според елементите на пен-
зиското и инвалидсково и здрав-
ственото осигурување 

СОК 
Заедниците на 
пензиското и 
инвалидското 

Контрола и 
обработка на 
сумари/ 

и здравственото директивни и 
осигурувал,е 
28.02 

методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, инст-
руктажа и об-
работка 

х 30 04 11 

СОК 
30 Годишен биланс на 

другите средства на 
фондот што служат 
за унапредување на 
здравствената слу-
жба, на превентив-
ната и друга здрав-
ствена заштита на 
осигурениците 

Средства, потрошок на средствата 
и салдо на средствата 

Сојузите на 
заедниците 
на здравстве-
ното осигурува-
ње 
28.02 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
вилници, ИНСТ-
руктажа и об-
работка 

х х 30.04 7 -



8 9 10 И П to 

СОК 
31 Годишен биланс на Средства, потрошок на средствата Заедниците на 

средствата намене- и салдо на средствата пензиското и 
ти за закрепнување инвалидското 
на пензионерите осигурување 

28.02 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалницц, инст-
руктажа и об-
работка 

х х 3fo04 

32 Деловни резултати Утврдување на доходот — расхо- Осигурител-
во текот на година« ди, приходи, распределба на до« ните организа-
та кај осигурител" ходот по намената, структура на ции 
ните организации — дох0дот, загуба, добивка, испла- 20.07 20.10 
полугодишно и де- тени лични доходи, просечен број 
в^тмесечно на вработени и други податоци 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, инст-
руктажа и об-
работка 

х х 25.08 8 — - ' 

СОК 
33 Годишен биланс на Состојба на обртните и основ« Осигурител« Контрола и 

состојбата на осигу- ните средства, состојба на резер- ните организа- обработка на 
рителните органи« вите, на другите фондови и на ции сумари, 
зации средствата за заедничка потро- 28.02 директивни и 

шувачка, пласмани од деловните методолошки 
средства, од средставата за оси-j работи 
турување и извори на деловни 
средства по видови 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шалници, инст-
руктажа и об-
работка 

х х 30.04 

34 Годишен биланс на Утврдување на доходот — рас- . пгурителните 
успехот на делов- ходи и приходи, распределба на организации 
ните средства на доходот по намената и структура 28.02 
осигурителната ор- на доходот, исплатени лични до-
ганизациј^ ходи, просечен број на вработе-

ните, ануитети во тековната го-
дина 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки, 
работи 

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

х х 30.04 11 - -

СОК 
35 Годишен биланс на 

успехот на средства-
та за осигурување 

Средства за осигурување и ре-
осигурување, приходи и расхо-
ди, распределба на непотроше-
ните средства и покритие на за-« 
губата, средства за реосигурува-
ње, приходи и расходи, распре-
делба на непотрошените средства 
и покритие на загубата 

Осигурителните 
организации 
28.02 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 

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

х х 30.04 



1 2 3 4 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

^ СТАТИСТИКА НА 

1 Десетдневен теле« . Одредени податоци за краткороч- Банките 
графски извештај ните кредити на банките, за лик- 02. МЕС 
за краткорочните видноста на банките и податоци 12. МЕС 
кредити и ликвид" за средствата на депозитот што 22. МЕС' 
носта на банките сочинуваат основица за пресмет-

ка 

2 Месечен извештај Состојба на краторочните креди- Банките 
за кредитите за об- ти и на кредитите за трајни обрт- 05. МЕС 
рони средства (К-1) ни средства на банките и од 

општествените фондови: 
— според видовите и намените 

на кредитите 
- по гранките и областите на 

корисниците на кредити 

3 Месечен телеграфа Податоци за реализацијата и по- Филијалите 
ки извештај за ин- трошокот за инвестиции на СОК и 
вестициите деловните 

банки 
05. МЕС 

4 Месечен извештај Движења на готовината по теко- Филијалите 
за примањата и из- вите на уплауата-исплатата на СОК и 
давањата на насе- банките 
лението (СТ-3) 05. МЕС 

ПАРИТЕ И КРЕДИТИТЕ 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивен и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

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

х х 03/МЕС. 
13. МЕС. 
23. МЕС. 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

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

х х 20. МЕС. 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивен и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

Собирање, под- -
готовка на об-
работката, об-
работка на нра-
шалници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х 08. МЕС. 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивен и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

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

х х 13. МЕС. 



1 2 3 4 i i 

5 Месечен извештај Промет и состојба на аналитички« Банките 
за бруто прометот и те и синтетичките сметки на бан- 07. МЕС 
за салдото по смет« ките 
ка^а (Књ-ПБ) 

6 Месечен извештај Промет и состојба на сметките на Филијалите 
за бруто прометот и општественото сметководство на СОК 
за салдото на смет« 05. МЕС 
ките на СОК 
(Књ-1-СДК) 

7 Месечна специфи- Состојба на средствата на корис- Филија,лите 
кација на средства« ниците на општествени средства на СОК 
та на корисниците по видови банки 05. МЕС 
на општествените 
средства 
Књ-7-СДК) 

8 Деловен резултат на Утврдување на приходот и дохо- Банките 
банките во текот на дот, распределба на доходот, 30.07 30 10 
годината (периодич- структура на доходот, загуба, до-
на пресметка — по- бивка, исплатени лични доходи, 
лутодишно и девет- просечен број на вработени и 
месечно) даути податоци 

9 Годишен биланс на Билансни податоци и податоци за 
состојбата (завршна состојбата на сите видови кре-
сметка) на банките дити по деловните банки 

Банките 
15.03 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивен и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

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

х х 28. МЕС. 87 234 174 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивен и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

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

х х 10. МЕС. 12 62 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи, печате-
л е обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
вилници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
n^riq ботка 

х х 10. МЕС. 48 

C O i l 
Контрола и Инструктажа 
обработка на i 
сумари, 
директивен и 
методолошки 
работи 

х х 25.08 14 - 1 
25.11 

СОК 
Контрола и Инструктажа - х х 30.03 14 - 3 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи 



сок 
10 Годишен биланс на 

успехот (завршна 
сметка) на банките 

Утврдување на приходот и дохо-
дот, распределба и структура на 
доходот, добивка-загуба и покри-
тие на загубата, посебни подато-
ци за просечно користените ос-
новни и обртни средства, за про-
сечниот 6poj на вработени и дру-
ги податоци 

Банките 
15.03 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивен и 
методолошки 
работи 

Инструктажа х 30.03 14 

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
Истражувања што се 

спроведуваат секоја го-
дина 

1 Месечен извештај 
за инвестиционите 
кредити во користе-
ње (ИН-у-1) 

Транши, состојба на кредитите на 
почетокот на годината, потрошок 
за инвестиции, пренос и опплатл 
состојба на кредитите во корис-
тење односно на средствата на 
каматата — по гранки и области 

Банките 
07. МЕС 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
вилници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х 22. МЕС. 63 390 489 

СОК 
2 Месечен извештај 

за потрошокот за ин-
вестиции од средст-
вата на корисници-
те на општествени-
те средства (Ин-1) 

Потрошок за инвестиции од на- Филијали на 
менските средства на корисници" СОК 
те — по области и гранки 06. МЕС 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивен и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
ш а л н и к , печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х 16. МЕС. 326 460 

3 Месечен извештај Податоци за одобрените и неис- Банките 
за одобрените и не- користени кредити за инвестиции 10. МЕС 
искористени креди-
ти за инвестиции 
(ИК) методолошки 

СОК 
Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директиви^ и 
работи, печате-
ње обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
шал ници, печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х 15. МЕС. 27 бб -

м 
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4 Месечен , извештај Податоци за дадените и неиско- Банките 
за дадените и неис- ристените гаранции за инвести- 10. МЕС 
користени гаранции ции 
за инвестиции (ГИ) 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

СОК 
Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
ш а л н и к , печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х 15. МЕС. 27 

СОК 
5 Полугодишен изве- Потрошок за инвестиции во ос- Филијала на Контрола и 

штаЈ за потрошокот новни средства по намени и тех- СОК обработка на 
за инвестиции во нинка структура, по подгрупи, 31.07 31.01 сумари, 
основни средства по групи, гранки и области директивен и 
намената и технич- методолошки 
ката структура работи, 
(Ин-4) печатење 

обрасци 

Собирање, под-
готовка на об-
работката, об-
работка на пра-
ш а л н и к , печа-
тење обрасци, 
инструктажа и 
обработка 

х х 15.04 
15.10 

18 152 

б Полугодишен изве- Обезбедување средства според ин- Филијала на 
штај за обезбедува" вестиционите програми и догово- СОК 
ње ,средства за ин- рните обврски 15.02 15.09 
вестиции (Ин-ОБ) 

СОК 
Контрола и об-
работка на су-
мари, директив« 
ни и методоло-
шки работи, пе-
чатење обрасци 

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

х х 25.02 
25.09 

19 34 

Годишен извештај 
за инвестициите во 
основни средства на 
стопанските и нес-
топанските органи-
зации од општестве-
ниот сектор 
(ИНВ-01, ИНВ-02) 

Исплатени инвестиции по основ-
ните форми на финансирањето и 
дејноста на инвеститорот; оства-
рени инвестиции по карактерот 
на изградбата, по техничката 
структура, по дејноста на инве-
ститорот и намената; п р е с м е т -
ковна вредност на вкупните ин-
вестиции, активирани, ^ а к т и в и -
рани инвестиции и инвестиции во 
проект, по дејноста на инвести-
торот и по намената; Капацитети 
на инвестиционите објекти во 
натурални показатели 

Инвеститори 
од општестве-
ниот сектор 
на стопанството 
10.03 31.03 

Статистички органи 
Обработка за Печатење на 
СФРЈ, СР САП инструменти, 
и за општините собирање, кон-

трола, шифри-
рање и прене-
сување на ос-
новните подато-
ци на картички 
или на магнет-
ски ленти 

х х 01 10 
01.12 

322 2394 
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8 Годишен извештај Распоредени ануитети, уплатени Филијала на 
за кредитите во от- ануитети (отплати, камати), со- СОК и банка 
плата и за стасани" стоЈба на втасаните обврски и 22.01 
те обврски (Ин-2) состојба на кредитите во отплата 

на крајот од извештајниот пери-
од 

9 Годишна пресметка Процена на инвестициите по тех- Податоци од 
на инвестициите во ничката структура и по дејнос- постојните 
основни средства од тите статистички 
приватниот сектор служби 

10 Годишна пресметка 
на вредноста на ин-
вестициите на сто-
панските и несто-
панските организа-
ции од општестве-
ниот сектор во пос-
тојани цени 

Инвестиции по техничката 
структура и по дејностите 

Податоци од 
постојните 
статистички 
служби 

11 Годишна пресметка Инвентар на националното богат« Податоци од 
на националното бо- ство за општествениот и приват- постојните 
гатство ниот сектор, по дејностите во статистички 

тековни и во постојани цени служби 

12 Годишна пресметка 
на вредноста на ос-
новните средства на ра и по дејностите 
стопанските и нес-
топанските органи-
зации од општестве-
ниот сектор во пос-
тојани цени, 

Набавна вредност на основните Податоци од 
средства по техничката структу- постојните 

статистички 
служби 

6 7 8 9 10 

Контрола и 
обработка на 
сумари, 
директивни и 
методолошки 
работи, печате-
ње обрасци 

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

х х х 10.02 

Статистички органи 
Обработка за Пресметка за - х х 01.11 
СФРЈ републиката и 

автономната 
покраина 

Статистички органи 
Израбртка на Соработка со - х х 31.12 
методологија и СЗС 
обработка во 
соработка со 
РЗС 

Статистички органи 
Изработка на Соработка со - х х 31.12 
методологија и СЗС 
обработка во 
соработка 
со РЗС 

Статистички органи 
Изработка на Соработка со - х х 30.09 
методологија СЗС 
и обработка во 
соработка со 
РЗС 
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13 Статистика на тех- Електрификација, хемизација, ме- Податоци од 
ничкиот развој на ханизациЈа. автоматизација, нови постојните 

технолошки постапки, нови про- статистички 
изводи, концентрации на произ- служби 
водството, научноистражувачки 
работи 

Југославија — годи-
шно 

Статистички органи 
Обработка за — 
СФРЈ, СР и 
САП 

х х 31.12 50 27 -

СТАТИСТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Годишен статистич-
ки извештај за ос-
новните и средните 
училишта 

училишта 
30.06 

1) За крајот на учебната година; Основните и 
училишта, поралелки Јазик на средните 
КОЈ се изведува наставата; 
ученици по одделенија и кла-
сови; постигнат успех на уче-
ниците по одделенија и кла-
сови, по струки и насоки; вон-
редни ученици; успех на ре-
довните и вонредните ученици 
на завршните испити — по 
струки, отсеци, занимања (од 
1974), по насоки и по пол, ус-

пех на учениците спрема нас-
тавниот јазик; наставници спо-
ред видот на заснованиот рабо-
тен однос; ученички кујни; за-
едници за образование во чиј 
состав се наоѓа училиштето и 
дали училиштето поднесува 
самостојна завршна сметка 

2) За крајот на учебната година; 30.09 
успех на учениците на по-
правните и класните испити по 
струки, отсеци и насоки; по-
стигнат успех на редовните и 
вонредните ученици на заврш-
ните испити — по струки, от-
сечи, занимања и по насоки; 
и по полот, успех на ученици-
те спрема наставниот јазик. 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О х х 30 03 101 2185 1014 
сум ари 
за СФРЈ 

расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката 
и обработка 

30.03 
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3) За почетокот на учебната го- 30.09 
дина; училишта, паралелки, 
струки и отсеци кај стручните 
училишта; ученици по класо-
ви; упис на ученици според 
претходната училишна подго-
товка приемни испити — кон-
курси. 
Петгодишно од 1972 година — 
ученици од средните училишта 
според живеалиштето (СР и 
САП) 

20.12 

2 Годишен Извештај 
за елементарното — 
основно образование 
на возрасни (ЕО) 

Посетители што завршиле еле-
ментарно — основно образование 
по групи на возраста, полот, спре-
ма претходната школска подго-
товка, дејноста и занимањето 

Одделенија за 
елементарно« 
-основно 
образование 
на возрасни, 
Сојузот на 
младината, 
педагошките 
заводи 
20.02 

Статистички органи 
Обработка на Печатење 
прашалници расци, 

об-
собирање 

х х 30.03 43 121 103 

3 Годишен извештај 
за организационата 
структура на висо-
кошколските уста-
нови (ШВ-21) 

Назив и место на школото, од-
деление наставни единици и цен-
три за вонредно студирање, орга-
низациона структура, степен на 
наставата, траење на студиите, 
вонредно студирање. Услови за 
упис во I година студии 

Вишите ШКОЛА 
високите школи, сумари 
факултетите и 
уметничките 
академии 
01.10 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-

расци, собира-
ње, обработка 

х х 15.01 51 89 

4 Пријавен лист за 
студенти — упис во 
зимскиот семестар 
(ШВ-20) годишно 

Назив и место на школото, отсек, 
група, пол, начин на студирање, 
година на уписот на I година на 
студии и година на студиите, 
претходна школска подготовка 
место (СР и САП) на завршува-
њето на претходната школа, го-
дина на завршувањето на прет-
ходната школа, народност, посто-
јано живеалиште-република, ав-
тономна покраина 

Студенти на ви-
ши школи, ви- сумари 
соки школи 
факултети и 
уметнички ака-
демии 
30.10 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- 88 1032 -

расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка, изра-
ботка на прет-
ходни извештаи 
врз база на 
контролници 
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5 Статистички извеш-
тај за дипломирани-
те студенти (ШВ-50) 

^годишен 

Назив и место на школата, отсек, 
група, специјализација, пол на-
чин на студирање, должина на 
траењето на студиите, народност 
(дипломирани студенти по групи 
школи) живеа чиште-република, 
автономна покраина 

Вишите школи, 
високите шко- сумари 
ли, факултетите 
и уметничките 
академии 
05. МЕС 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О 

расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

х х 22.02 
25.07 

56 309 -

Статистички органи 
6 Статистички лист за 

магистер« специј а-
лист (ШВ-80) - го-
дишно 

Назив и место на школата, пол, 
народност, возраст претходно 
завршена школа, година на 
завршувањето на претходната 
школа, непосредно продолжување 
на постдипломски студии, дол-
жина на траењето на студиите, 
научна област на магистерскиот 
труд, постојано живеалиште -
република, автономна покра-
ина, од каде доаѓаат: од 
стопанска работна организација, 
од нестопанска работна органи-
зација, од високошколска или на-
учна установа, веднаш по дипло-
мирањето на II степен на високо-
школската настава; начин на из-
држување за време на студиите 

Високите шко- Обработка на 
ли, ф а к у л т е т а сумари 
те, уметничките 
академии 
10.01 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка, 
на обработката, 
обработка 

х х 20 03 47 46 

7 Статистички извеш- Назив и место на школата, пол, Високите шко-
тај за докторите на народност, возраст, научна об-
науките (ШВ-70) 
годишно 

ласт на магистерскиот труд, 
научна област на доктор-
ската дисертација, постојано жи-
веалиште — република, авто-
номна покраина; ^вработување 

ли, факултети-
те 
10.01 

Статистички органи 
Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

О х х 20.02 36 34 -

Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

8 Извештај за настав- Назив и место на школата, на- Сите виши и 
ниот персонал на ставници според полот, научните високи школи, 
вишите и високите квалификации, видот на работни« факултети и 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- О 
сумари расци, собира-

ње, подготовка 

х х 20.01 60 82 -
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школи, на факулте- от однос и звањето уметнички 
тите и уметничките академии 
академии (ШВ-60) - 20.11 
тригодишно од 1973 
година 

9 Индивидуално 
следење на учениците 
во завршните разре-
ди односно на завр-
шните испити во ос-
новните и средните 
училишта — годиш-
но од 1974 година 

Назив и место на школата, отсек, 
струка, пол, возраст, живеалиш-
те, година на уписот во I одделе-
ние (клас) (за средните училиш-
та — година на завршувањето на 
претходното училиште) должина 
на траењето на школувањето, ус-
пех, социЈално-економски обележ-
ја на родителите (занимање, по-
ложба во занимањето дејност) 

10 Извештај за слобод- Назив и место на школата, број 
ните активности на на организации (секции) според 
учениците (Ш-А) — видот, број ученици во органи-
тригодишно од 1974 зациите, членови на посебни сек-
година ции на младината и пионерите во 

училиштето. Ученици спрема 
местото на производниот труд 

11 Извештај за цело- Број ученици во I—IV и V—VIII 
дневниот престој на одделение на основното училиште 
децата во основните »што престојуваат во училиштето 
училишта — триго- пред и по наставата до 4 часа, 
дишно од 1974 го- 4—О, 6—8 и над 8 часови. 11ро-
дина стори во кои децата престојуваат, 

добивање на оброци, организира-
на помош во работата, наставни-
ци што учествуваат во редовната 
настава и во целодневниот прес-
тој и наставници што учествуваат 
во целодневниот престој 

12 Статистичко истра- Назив и место на училиштето, 
жување за можнос- развиеност на училиштето по од-
тите за завршување деленија, број ученици по од де-
на осумгодишно ленија, пол, можност за завршз'-
училиште од стра- вање на школувањето по IV од-
на на свршени дел ение, по одделенија во исто 

или во друго училиште, во 

7 8 9 10 . 11 12 13 

н а ' обработката, 
обработка 
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ученици од IV од- друго училиште, број учени-
деление на непот- ци што не можат да го завр-
полно развиените у- шат школувањето — по одделе-
чилишта во СР БиХ, ни ја и причини 
СР Црна Гора, СР 
Македонија и САП 
Косово во 1974 го-
дина 

13 Попис на училиш- Назив и место на училиштето 
ниот простор на ос- кое управува со зграда и на учи« 
новните и средните лиштето што ја ползува зграда« 
училишта во 1974 та, година на изградбата, вид 
година зграда спрема i просториите, ма-

теријалот од кој се претежно из-
градени надворешните зидови, 
уреди за загревање, инсталации 
во зградата (за електрична стру-
ја, за водовод, канализација), раз-
виена (бруто) површина на згра-
дата во м2, корисна (нето) повр-
шина во зградата во м2, вкупен 
6poj на ученици што ја користат 

I зградата, број на училници што 
се користат и во колку смени, 
училници според големината, 
вкупна површина на училниците 
во м2, најголемиот број на уче-
ници во една смена, специјални и 
помошни простории, според ви-
дови, број и површина во м2 по-
себни и други простории што се 
користат за управата' и админи-
страцијата, за слободните актив-
ности на учениците, за приредби, 
амбуланти и др. и нивна повр^ 
шина во м2, простории во учи-
лишната зграда кои не се корис-
тат во м2, игралишта, фискул-
турни вежбалишта и дворови 

14 Попис на школскиот Вид, назив и место на високо-
проетор на високо« школската установа која ја упра-
школските установи вува и ја ползува зградата, го-
во 1975 година дина на изградбата и дали згра-

дата е зид ана за високошколска 
установи. Вид зграда според про-
сториите и материјалот од кот е 
изградена. Опременост на специ-
јалните простории, кабинети и 
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сл. за спроведување на настава-
та. Развиена површина и корисна 
површина на зградата во м2. Број 
и вид на високошколски установи 
што користат иста зграда. Вку-
пен број на студенти што ја ко-
ристат зградата. 

15 Попис на наставниот 
персонал на основ-
ните и средните у-
чилишта во 1976 го-
дина 

Назив и место на училиштето, 
податоци за наставникот: име и 
презиме, датум на раѓањето, мес-
то^на вработувањето, вид на ра-
ботниот однос, народност, школ-
ска подготовка, година на завр-
шувањето на школувањето, и вид 
на завршеното училиште, пред-
мет за кој е оспособен, главен 
предмет, предмет по избор, пред-
мет што го предава во редовната 
настава во училиштето, наставен 
јазик, степен на стручно образо-
вание. занимање, звање, стручен 
испит, работен стаж, дали вон-
редно се школува, степен на 
стручно образование за местото 
на кое работи, специјализација, 
објавени трудови, знаење на 
странски јазици, од кога работи 
во ово училиште, дали работи 
и во друго училиште или друга 
работна организација и во ко-
ја, дали по завршувањето на 
школувањето директно се вра-
ботил во училиштето или дошол 
од друга работна организација и 
која 

СТАТИСТИКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА И РАЗВОЈНАТА ДЕЈНОСТ 
Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Годишен извештај 
за научноистражу-
вачките и развојни-
те организации 
(НИРО) 

Статистички органи 
Научноистражувачки установи Научноистра-
и научни, истражувачки и раз- жувачките 
ВОЈНИ единици во состав на ака- установи; 
демии на науките, на стопански и научните еди-
други работни организации. Об- ници во состав 

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, собира-
ње и обработка 
на податоци 

х х 30.08 155 168 
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ласт и гранка на истражувањето, 
основач, година на почетокот на 
работата, година на регистрира-
њето кај републичкиот орган над-
лежен за работи на науката, вра-
ботен персонал според'видот на 
вработувањето, научна работни-
ци — истражувачи, стручни и 
технички кадри, според школска-
та подготовка и академските и 
научните степени, надворешни 
соработници спрема установа од 
која доаѓаат, завршени истражу-
вачки трудови според видот на 
истражувањето, објавени трудови, 
пронајдоци и патенти. Приходи 

на академии на 
науки, научно-
истражувачки 
и развојни 
единиции во 
состав на сто-
пански и други 
работни орга-
низации 
30.04 

СТАТИСТИКА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Годишен извештај 
за работата на на-
родните и работнич-
ките универзитети 
(НУ-1) 

Број на универзитети, јазици на Сите народни 
кои работат, универзитети кои во работнички 
СВОЈОТ состав имаат центри, ка- универзитети 
тедри, трибини, семинари и кур- — самостојни 
севи — по видови и по време на или во состав 
траењето, посетители според по- на домови на 
лот, социјалниот состав, школ- културата 
ската подготовка и возраста, јав- 15.09 
ни предавања, други активности 
на универзитетот, персонал 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об- х х 10.02 
сумари расци, собира-

ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

38 284 136 

Годишен извештај 
на професионалните 
и експериментални-
те театри (КУ-1а) 

Статистички органи 
Број на театри, персонал, состав, 
работа на театрите, јазик на КОЈ 
се даваат претстави, капацитет, 
изведени дела по потекло и вид, 
прикажани претстави и посети-
тели во седиштето и на гостува-
ња во земјата и во странство. 
Број гостувања и број на посете-
ни места во земјата и во стран-
ство 

Сите професио- Обработка на 
нални и експс- сумари 
риментални 
театри 
05.09 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

х х 14.01 26 64 24 



6 8 9 10 11 12 13 И ф 

3 Годишен извештај t \ 
за работата на ама-
терските театри 
САП-1) 

Број на театри, јазик на кој те-
атарот ги дава претставите, ка-
пацитет, изведени дела, по потек-
ло, претстави и посетители во се-
диштето и на гостување (члено-
ви, професионалци и помагатели). 
Учество на театарот на гостувања 
и на фестивали. Број гостувања и 
број на посетени места во земја-
та и во странство 

Сите самостојни 
аматерски те-
атри и КУД за 
театрите што 
работат во 
нивниот состав 
05.09 

Статистички органи 
Обработка на Печатење 
сумари 

об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

х1) х х 20.11 10 61 13 

Годишен извештај 
за работата на дет-
ските театри (ДП-1) 

Број на театри, јазик на кој те-
атарот ги дава претставите, ка-
пацитет, изведени дела, спрема 
потекло, претстави и посетители 
во седиштето и на гостување, пер-
сонал (возрасни, деца, деца по-
стојано врзани за театарот). Број 
гостувања и број на посетени 
места во земјата и во странство 

Статистички органи 
Сите самостојни Обработка на 
детски театри сумари 
05.09 

Печатење об-
расци, подготав-
ка на обработ-
ката, обработка 

х1) х х 27.11 10 33 11 

5 Годишен извештај 
на ансамбли на на-
родни игри (КУ-3) 

Приредби, (уметнички концерти) 
во земјата и во странство, и 
остварени посети. Персонал спо-
ред видот на работниот однос и 
уметничкиот состав 

Статистички органи 
Ансамблите на Обработка на Печатење обра- -
народните игри сумари сци, и собирање 
што работат на податоци 
како професио-
нални установи 
11.09 

х х 10.12 10 21 

6 Годишен извештај 
на филхармониите 
и на професионал-
ните оркестри 
(ФО-1) 

Број установи, концерти и посе-
тители во земјата и во странство. 
Персонал 

Статистички органи 
Филхармо- Обработка на 
ниите и профе- сумари -
сионалните 
оркестри 
05.09 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработеа 

х х 05.11 10 26 
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Статистички органи 
7 Годишен извештај 

за радио-дифузните 
установи (Радио-1 и 
ТВ-1) 

Радио и ТВ станици, технички ка- Сите радио и 
рактеристики (бранови подрачја телевизиски 
на кои ја емитуваат програмава, станици 
радио и телевизиски предаватели 20.02 
и нивна сила), емисии на радио и 
ТВ програми по видови и врабо-
тен персонал, остварени прихо-
ди. Ѓадио и ТВ претплатници 

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, собира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

х2) х х 20.04 24 15 

Годишен извештај 
на кината (Кино-1) 

Статистички органи 
Кина по организациониот состав, Постојани кина, Обработка на 
по техниката на прикажувањето летни кино- сумари 
на филмови и интензитетот на -бавчи, под-
работата, седишта во кино-сали" вижни кина 
те, прикажувани претстави и 01.03 
посетители на домашни и стран-
ски филмов^, персонал на кина-
та, приходи по изворите и тро-
шоци на работењето по видот, 
број на посетени места од страна 
на подвижни кина, број претста-
ви и посетители 

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

х2) х х 15.06 16 ш vW 85 

Годишен извештај 
за производството 
на долгометражни и 
краткометражни 
филмови (Кино-2, 2а 
и 26) 

Филмови според називот, видот, 
должината во метри, техниката 
на снимањето и датумот на про-
изводството 

Сите претпри-
јатија за произ-
водство — сни-
мање на фил-
мови 
15.01 

Статистички органи 
Обработка на Печатење на 
прашалници обрасци и соби-

рање на пода« 
тоци 

х х 10.03 и 38 15 

10 Годишен извештај -
за извозот на дома-
шни долгометражни 
и краткометражни 
филмови (Кино-3 и 
За) 

Извезени филмови по називот, Деловното 
видот, должината и земјите во з д р у ж е л е на 
кои се извезени Југославија за 

филм и прет-
пријатијата за 
производство и 
изнајмување на 
филмови 
15.01 

Статистички органи 
Обработка на Печатење на 
прашалници обрасци и соби-

рање на пода-
тоци 

х х 01.04 10 18 



11 Годишен извештај Увезени долгометражни и крат- Деловното 
за увозот на долго« кометражни филмови по земјите здружение на 
метражни и кратко- на потеклото, жанрот и техника" Југославија 
метражни филмови та на снимањето, за експлоатаци- филм и прет-
урено^, 4а, 46) ја преку кина и преку радиоди приј ати јата за 

фузни установи дистрибуција 
на филмови 
15.01 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
сумари расци и 

рање на 
тоци 

соби-
пода-

х х 30.04 

12 Годишен извештај 
за филмовите во 
промет (Кино-5) — 
годишно 

Филмови што се на репертоарот Претприј ати-
на кината и на репертоарот на јата за дистри- сумари 
радиодифузните установи (при- буција на фил-
кажувани на ТВ), по земјите на мови N 
потеклото, жанрот и СР во кои 15.01 
се прикажани 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-

расци и 
рање на 
тоци 

соби-
пода-

х х 30.04 

13 Годишен извештај Број на книги и брошури, дали Југословен-
— статистички лист е делото домашно или странска скиот библио-
за книги и брошури тазик на изданието, јазик на ори- графски инсти-
(ШТ-1) гиналот, јазик на преводот, вид тут 

на делото, област, авторски таба- 30.03 
ци, тираж, број на свески-томо-
ви, место на издавачот, дела из-
дадени во копродукција со стран-
ство 

Статистички органи 
Печатење — 
обрасци, 
собирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
ирашалници 

х х 25.05 4 

14 Годишен извештај 
— статистички лист 
за весници-листови 
(ШТ-2) 

Статистички органи 
Број на весници, периодика на Југословен-
излегувањето, број на излезените скиот библио-
броеви, јазик на кој излегува графски инсти-
весникот, намена — содржина на тут 
весникот, локални весници, мес- 30.03 
то на издавачот, вкупен и про-
сечен тираж 

Печатење, 
обрасци, 
собирање 
обработка на 
прашал ници 

X х 25.05 3 

15 Годишен извештај Број на списанија, периодика на Југословен-
— статистички лист излегувањето, број на излезените скиот библио-
за списанија (ШТ-3) броеви, јазик на КОЈ излегува графски инсти-

списанието, област (по М.Д.К.), туѓ 
намена — содржина, место на из- 30.03 
негувањето, вкупен и месечен 
тираж 

Статистички органи 
Печатење об- — 
расци^ собира-
ше, подготовка 
на обработката 
и обработка 

х х 25.05 4 
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Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

16 Статистички извеш- Број на архиви според видот, Сите архиви 
Taj за архивите организационен состав, архивска 25.01 
(Арх.) .— тригодиш« граѓа и регистратурски матери-
но од 1973 година Јал (среден и несреден), лични и 

семејни фондови и збирки, деј-
ност на архивите и корисници на 
архивската граѓа 

17 Извештај на нацио- Библиотеки по видот, организа-
налните, високо« циониот состав и начинот на ра-
шко л ските, специја- ботата, година на основањето, да-
лизираните и народ« ли има читалница, и 6poj на се-
ните библиотеки дишта во читалницата, дали има 
(Биб-1) — тригоди- детско одделение и број на кни-
гине од 1975 година ги и брошури во детското одде-

ление, дали има подвижна книж-
ница, обработен библиотечен 
фонд, книжен фонд според видот, 
некнижен фонд според видот, 
принови на книжниот фонд, рас-
ходуван фонд на библиотеката, 
корисници и користење на доку-
менти од библиотечниот фонд 
надвор од библиотеката, зачле-
нети претплатници, корисници во 
библиотеката, персонал на библи-
отеката, приходи остварени од 
членарината, расходи за набавка 
на книги, весници и списанија 

1в Извештај на музеи« Музеи, галерии, самостојни збир-
те, галериите и ки според видот и годината на 
збирките ДКУ-4 и основањето, инвентарски и изло-
КУ-5) — тригодиш- жени предмети според збирките, 
но од 1975 година инвентарски предмети, број на 

посетители. Дејноста на музејот 
— изложби, предавања, симпози-
уми, посетители, простории на 
музејот, дали музејот има фоне-
тска, дискотека, архиварии, пер-
сонал на музејот, приходи и рас-
ходи. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Статистички органи 
Изработка на Печатење об- х х 30.04 7 36 15 
сумари расци. Собира-

ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 
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19 Извештај на домо- Број на домовите на културата, 
вите на културата језик на КОЈ ДОМОТ на културата 
(/ДК-1) — тригодиш- ја врши својата дејност, инсти-
но од 1975 година туции во составот на домот на 

културата, видови на дејности на 
домот на културата, посетители 
според видовите на дејноста, 
гостувања што ги организирал 
домот на културата во аранжман 
со други културно-уметнички ор-
ганизации 

20 Извештај на основ« Број на основни организации за 
ните организации за физичка култура, вкупно чле-
физичка култура нови, активни членови по гранки 
(ФК-1, 2 и 3) — три« на физичката култура, по полот 
годишно од 1975 го- и социо-економските обележја, 
дина функционери и стручни кадри, 

натпревари, приходи и расходи 
на основните организации 

21 Извештај на специ-
јализираната уста-
нова за физичка 
култура — тригоди-
шно од 1975 година 

Место и вид на установата 
(спортски центри, домови за фи-
зичка култура, стадиони и4 др.) 
6poj установи и број на корисни-
ци по гранки на спортот и по ви-
дот на рекреација 

22 Извештај на зооло- Број на зоолошки градини, повр-
шка градина — пет- шина во м2, животни и птици по 
годишно од 1975 го- видови, 6poj на посетители 
дина 

23 Извештај за зашти-
тата нз спомениците 
на културата — три-
годишно од 1976 го-
дина 

Број на заводи и конзерваторски 
институции, заштитени спомени-
ци, конзерватор««! и реставра-
торски работи, број на регистри-
рани споменици на културата — 
од областа на архитектурата, 
сликарството, ватарството, архео-
логијата, етнологитата. примене-
тата уметност, НОВ и др. 

8 9 10 11 П И 
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24 Статистички лист за 
културно - уметнич-
ките и културно-
-просветните друш 
тва (КУД-1) - пет-
годишно од 1976 го-
дина 

Друштва, место и општина, ј а -
зик на кој друштвото работи, 
секции-групи во составот на дру-
штвото, членови на друштвото и 
плател персонал, активни чле-
нови по социо-економските обе-
лежја, според годините на воз-
раста и секциите, уметнички при-
редби, изложби, посетители, учес-
тво на фестивали, на академии, 
финансиски показатели 

г) Резултати на обработката за поголеми градови. 
Резултати на обработката за поголеми градови и општини. 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

Месечен извештај за 
корисниците на пра-
ва врз основа на ин-
валидското и пензи-
ското осигурување 
(ИПС-2) 

СТАТИСТИКА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување 

и Сојузот на заедниците 
Корисници според видовите на 
правата, состојба и движење на 
корисниците, вкупен број испла-
ти 

Заедницата 
на пензиското 
и инвалидското 
осигурување 
25. МЕС 

Обработка за 
СФРЈ и публи-
кување 

Прибирање и 
обработка 

х х 30 МЕС 15 520 -

Тримесечен извеш-
тај за приходите и 
расходите на фондо-
вите на инвалидско-
то и пензиското оси-
гурување 

Приходи и расходи според стру-
ктурата на основниот контен план 
за заедниците на пензиското и 
инвалидското осигурување 

Заедницата на 
пензиското и 
инвалидското 
осигурување 
20.04 20.07 
20.10 

Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување 

и Сојузот на заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и публи- обработка 
кување 

х х 30 04 
31 07 
31.10 

250 -

3 Извод од полугоди-
шниот бруто-биланс 
на фондот ага инва-
лидското и пензис-
кото осигурување 

Податоци за сигурносната и ва-
лоризационата резерва, кредити-
те и непокриените загуби 

Заедницата на 
пензиското и 
инвалидското 
осигурување 
20.07 

Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување 

и Сојузот на заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и лубли- обработка 
кување 

х х 31.07 70 
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4 Полугодишен изве- Состојба и движење на инвали- Заедницата на 
штај за професио- дите на трудот, траење на про- пензиското и 
на л ната рехабилита- фесионалната рехабилитација 
ција и вработување-
то на инвалидите на 
трудот (ИПС-7) 

инвалидското 
осигурувале 
31.07 31.01 

5 Годишен заклучен Додатоци според структурата на Заедницата на 
лист на фондовите 
на пензиското и ин-
валидското осигуру-
вање заедно со би-
лансен образец на 
посебните податоци 

основниот контен план за заедни- пензиското и 
ците на пензиското и инвалидско" инвалидското 
то осигурување осигурување 

10.03 

6 Годишен извештај 
за пензиите за кои 
во обезбедеувањето 
на средствата учес-
твуваат федерација-
та, републиките и 
автономните покра-
ини поради призна-
вање и одредување 
на пензии под попо-
волни услови 

Број на корисници, износ на Заедницата на 
просечната пензија, износ на пензиското и 
средствата што им се надоместува инвалидското 
на фондовите на инвалидеќо-пен- осигурување 
зиското осигурување — според 10.03 
видот на пензијата и основите 

7 Годишен заклучен Податоци според структурата на Заедницата на 
лист на фондот за основниот контен план за заедни- ћензиското и 
станбени потреби на ците на пензиското и инвалидско« инвалидското 
пензионерите и ин- то осигурување осигурување 

9 валидите 10.03 

Заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување 

и Сојузот на заедниците 
Обработка за Прибирање и - х х 31.08 
СФРЈ и публи- обработка 28.02 
кување 

Заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување 

и Сојузот на заедниците 
Обработка за Прибирање и - х х 31.03 
СФРЈ и публи- обработка 
кување 

Заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување 

и Сојузот на заедниците 
Обработка за Прибирање и - х х 31.03 
СФРЈ и публи- обработка 
кување 

Заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување 

и Сојузот на заедниците 
Обработка за Прибирање и - х х 31.03 
СФРЈ и публи- обработка 
кување 
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8 Годишен извештај" 
за корисниците на 
старосна пензија на 
кои за прв пат им 
е установено правото 
(ИПС^З) 

Корисници според основот и из- Заедницата на 
носот на пензиите спрема пери- пензиското и 
одите на личниот доход што се инвалидското 
земаат во основот, стажот, полот, осигурување 
годините на возраста; корисници 30.06 
на заштитен додаток 

Годишен извештај 
за корисниците на 
инвалидска пензија 
на кои за прв пат им 
е установено право-
то (ИПС-4) 

Корисници Сѓгоред основот и из- Заеднадата на 
носот на пензијата, спрема пери« пензиското и 
одите на личниот доход што се инвалидското 
земаат во основот, стажот, полот, осигурување 
годините на возраста, дејностите, 30.06 
причината за инвалидноста и ди-
јагнозата на болеста; дали прет-
ходно е вршена медицинска ре-
хабилитација; корисници на заш-
титен додаток 

10 Годишен извештај 
за семејните пензии 
што се установени 
за првпат (ИПС-5) 

Корисници на пензија според ос- Заедницата на 
новот и износот на пензиите, пензиското и 
спрема периодите на личниот до- ,инвалидското 
ход што се земаат во основот, ко- осигурување 
рисници според видот на пензиите 30.06 
(вдовички, вдовички со деца, дет-
ски и други); корисници на заш-
титен додаток 

11 Годишен извештај Категорија на осигуреници, из- Заедницата на 
за корисниците на нос на инвалиднината, причина пензиското и 
инвалиднина на кои за инвалидноста, степен на те- инвалидското 
за првпат им е yc» лес^о оштетување осигурување 
тановено правото 30.06 
(ИПС-6) 

Заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување 

и Сојузот на заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и публи- обработка 
кување 

Заедниците на пензиското 
ц инвалидското осигуруваше 

и Сојузот на заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и ПубЗШ- Обработка 
кување 

Заедниците на пензиското 
и инвалидското осигуруваше 

И Сојузот на заедниците 
Обработка за Прибираше и 
СФРЈ и публи- обработка 
куваШе 

Заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување 

и СОЈУЗОТ на заедниците 
Обработка за Прибирање и 
С Ф Р Ј и публи- обработка 
кување . 
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12 Годишен извештај 
за корисниците на 
кои им престанало 
правото па пензија 
(ИПС-10) 

Корисници според видот на пен- Заедницата на 
зиите категоријата на осигуреа пензиското и 
ниците, полот, навртените годи« инвалидското 
ни на животот, годините на раѓа- осигурување 
њето, временските групи, групите 30.04 
на стажот и бројот на годините 
на користење на пензија 

Заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување 

и Сојузот на заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и цу0ли- обработка 
кување 

х х 15.05 10 400 -

18 Годишен извештај 
за инвалидите на 
трудот на кои им е 
признаено право на 
професионална ре-
хабилитација 
(ИПС-8) 

Инвалиди на трудот според при- Заедницата на 
чината за инвалидноста, степенот пензиското и 
на стручното образование и вре- инвалидското 
менските групи осигурување 

31.01 

Заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување 

и Сојузот на заедниците 
Обработка за 
СФРЈ и публич 
кување 

Прибирање и 
обработка 

х х 31.03 2 190 

14 Годишен извештај 
за инвалидите на 
трудот што чекаат 
вработување 
(ИПС-9) 

Инвалиди на трудот според сте« Заедницата на 
ленот на стручното образование, неизменето и 
годините на возраста и полот, инвалидското 
и условите на работата и ра- осигурување 
ботното време 31.01 

Заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување 

и Сојузот на заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и публи- обработка 
кување 

х х 31.03 2 130 -

Истражувања што са 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Месечен извештзт 
осигурениците 

(ЗС-1, ИН-1 и 2) 

СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Заедницата на здравственото 
осигурување и Сојузите на 

заедниците 
Состојба и движење на осигуре- Заедницата на Обработка за Прибирање и 
ниците на општествениот и здравственото СФРЈ и публи- обработка 
приватниот сектор; лицата што осигурување кување 
вршат самоетајни професионални 10. МЕС 

х х 30 МЕС. 43 2600 - . 
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дејности и други осигурени лица 
за кои се поднесува пријава, спо-
ред полот и дејностите; членови 
на семејството на лица вработе-
ни во странство чија здравствена 
заштита го товари странскиот но-
сител на осигурувањето (според 
конвенции тримесечно) 

2 Збирен полугодишен 
и деветмесечен из-
вештај за приходите 
и расходите на за-
едниците на здрав-
ственото осигурува-
ње — според видо-
вите заедници 

Приходи и расходи според струк-
турата на основниот контен план 
за заедниците на здравственото 
осигурување (вклучувајќи ги тро-
шоците на здравствена заштита 
што го товарат странскиот носи-
тел на здравственото осигурува-
ње според конвенциите) 

Заедницата на 
здравственото 
осигурување 
20.07 20.10 

Заедницата на здравственото 
осигурување и Сојузите на 

заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и публи« обработка 
кување 

х х 10.08 
10.11 

10 1000 -

3 Полугодишен и де-
ветмесечен извештај 
за приходите и рас-
ходите на заедници-
те на здравственот,о 
осигурување — спо-
ред видовите заед-
ници 

Вкупен приход, вкупен расход и Заедницата на 
финансиски резултат за секоја здравственото 
заедница на здравственото осигу- осигурување 
рување 20.07 20.10 

Заедницата на здравственото 
осигурување и Сојузите на 

заедниците 
Обработка за Прибираање и 
СФРЈ и публи- обработка 
кување 

х х 10.08 
10.11 

200 -

4 Полугодишен, девет« Случаи и денови на привремена Заедницата на 
месечен и годишен спреченост за работа според по- здравственото 
извештај за привре- лот и причината за спреченоста осигурување 
мената спреченост спрема изворите на средствата од 15.07 15.10 
за работа (ЗСг2) кои се исплатува надоместок на 15.01 

личните доходи 

Заедницата на здравственото 
осигурување и Сојузите на 

заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и публи- обработка 
кување 

х х 10.08 
10.11 
30.04 

96 - -
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5 Полугодишен и го-
дишен извештај за 
привремената спре-
ченост за работа 
(ЗС-З) 

6 Полугодишен девет-
месечен и годишен 
извештај за корис-
тење на правата од 
здравственото о с н о -
вање — според ви-
довите заедници 
(ЗС-4) 

7 Збирен годишен би-
лансен ' образец на 
посебните податоци 
за трошоците на 
здравствената заш-
тита и др. според ви-
довите заедници 

8 Збирен годишен за-
клучен лист на за-
едниците на здрав-
ственото осигурува-
ње — според видо-
вите заедници 

9 Годишен извештај 
на посебните пода-
тоци од завршните 
сметки на заедници-
те на здравственото 
осигурување — спо-
ред видовите заед-
ници 

Случаи и денови на привремена 
спреченост за работа според деј-
ностите и причината за спрече-
носта спрема изворите на сред-
ства од кои се исплатува надо-
месток на личните доходи 

Случаи и денови на болничко ле-
кување, број на издадени лекови, 
како и користење на Други права 
според изворите на средствата 
што служат за покривање на овие 
права 

Заедницата на 
здравственото 
осигурување 
15.07 15.10 
15.01 

Заедницата на 
здравственото 
осигурување 
15.07 15.10 
15.01 

Трошоци на здравствената заш- Заедницата на 
тита според задолжителните ви- здравственото 
ДОБИ здравствена заштита на осигурување 
странците во Југославија (врз 20.03 
принципот на реципроцитет, на 
југословенските осигуреници вра-
ботени во странство и други по-
датоци 

Податоци според структурата на Заедницата на 
основниот контен план за заедни- здравственото 
ците на здравственото осигуру- осигурување 
вање 20.03 

Податоци за приходите и рас- Заедницата на 
ходите (според видовите), финан- здравственото 
сносите резултати, резервите, осигурување 
кредитите и др. 20.03 

Заедницата на здравственото 
осигурување и Сојузите на 

заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и публи- обработка 
кување 

Заедницата на здравственото 
осигурување и Сојузите на 

заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и цубли- обработка 
кување 

Заедницата на здравственото 
осигурување и Сојузите на 

заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и публи- обработка 
кување 

Заедницата на здравственото 
осигурување и Сојузите на 

заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и публи- обработка 
кување 

Заедницата на здравственото 
осигурување и Сојузите на 

заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и публи- обработка 
кување 

х х 10.08 
30.04 

10 920 -

х х 10.08 
10.11 
30 04 

4 420 -

х х 30 04 6 650 -

х х 30 04 7 70 -

х х 30.04 15 400 



10 Годишен'заклучен 
лист на фондовите 
на здравственото о-
сигурување 

Податоци според структурата на Заедницата на 
основниот контен план за заедин« здравственото 
ците на здравственото осигурува« осигурување 
ње 20.03 

Заедницата на здравственото 
осигурување и Сојузите на 

заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и публи- обработка 
кување 

х х 30.04 

И Тримесечен ^ извеш- Повредени лица според деЈности« 
та! за несреќите при те и полот, смртни случаи 
работата 

Заедницата на 
здравственото 
осигурување 
20.04 20.07 
20.10 

Заедницата на здравственото 
осигурување и Сојузите на 

заедниците 
Обработка за Прибирање и 
СФРЈ и лубли« обработка 
кување 

х х 30.04 
31.07 
31.10 

Заедницата на здравственото 
осигурување и Сојузите на 

заедниците 
12 Годишен извештај Повредени лица според дејности« Заедницата на Обработка за Прибирање и - х х 30.05 10 

за несреќите при ра- те, начинот на настанувањето на здравственото СФРЈ и пуб« обработка 
богата несреќата, материјалната причи« осигурување лишување 

на, природата на повредата, при-
чината за несреќата спрема деј-
ностите и бројот на повредените 
лица 

О Односно заедниците на пензиското и инвалидското осигурување што овие истражувања ги вршеле во 1972 година. 

СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА И НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Годишен извештај 
на установите за 
дневен престој на 
деца (ДЕ) 

Вид установи: самостојни или во 
состав; број на штитеници, на 
деца што не се примени поради 
пополнет капцитет на установата; 
штитеници под старателство; 
штитеници чии мајки се вработе-
ни; штитеници што посетуваат у-
чилиште; штитеници според ^по-
лот и возраста; штитеници спо-
ред времето на престојот во ус-
тановата и исхраната; штитеници 

Статистички органи 
Сите видови 
установи за 
дневен престој 
на деца и уста-
новите во кои е 
организирана 
работа со деца 
попречени во 
психичкиот и 
физичкиот раз-
виток 
30.06 

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, приби-
рање, подготов-
ко на обработ-
ката, обработка 

х х 25.12 14 



спрема плаќањето на престојот во 
установата; персонал на установа-
та спрема стручноста; површина 
на гѓросториите на установите; 
број на штитеници по смени 

Статистички органи 
2 Годишен извештај 

на детските јасли 
(ДЈ) 

Самостојни установи или во сос-
тав; број на штитеници, деца што 
не се примени во установата по-
ради пополнет капацитет; штите-
ници под старателство; штитени-
ци чии мајки се вработени; шти-
теници според плаќањето на пре-
стојот во установата; персонал на 
установата спрема стручноста; 
површина на просториите на ус-
тановата 

Детски јасли — Обработка на 
самостојни и во сумари 
состав на други 
установи 
30.06 

Печатење на 
обрасци, при-
бирање, подго-
товка на об-
работката, об-
работка 

3 Годишен извештај 
на установите за 
слободни активности 
на децата (СА) 

Вид установа: самостајна или во 
состав; просечен 6poj на деца што 
се собираат дневно во установата; 
секции и членови на секциите 
според видовите на активностите; 
персонал на установата според 
стручноста; површина на просто-
риите и игралиштата 

Сите видови 
установи за 
слободни актив-
ности на деца-
та 
30.06 

Статистички органи 
Обработка на Печатење на 
сумари обрасци, приби-

рање, ^подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

Статистички органи 
Годишен извештај 
на установите за 
сместување на деца 
и младина што се 
школуваат надвор 
од местото на живе-
ењето на родители« 
те-старателите (СД) 

Вид установа: самостојна или во 
состав; лица што не се примени 
во установата поради пополнет 
капацитет; ученици сместени по 
одлука на судот; ученици — сту-
денти според плаќањето на прес-
тој во установата; ученици-сту-
денти според училиштето што го 
посетуваат и според полот; персо-
нал на установата спрема струч-
носта; површина на просториите 
на установата 

Сите видови 
установи за 
сместување на 
деца и младина 
што се школу-
ваат надвор од 
местото на ж и -
веењето на ро-
дителите — 
старателите 
30.06 

Обработка на 
сумари 

Печатена на 
обрасци, приби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 



6 8 9 10 11 
12 13 

5 Годишен извештај Вид установа: самостојна или во 
на установите за состав; установи што вршат 
воспитно запуштени функција на дисциплински цен-
деца и младина (ВЗ) тар: број штитеници што помина-

ле низ дисциплинскиот центар; 
деца што не се примени поради 
пополнет капацитет на установа-
та; штитеници под старателство; 
штитеници што стручно се оспо-
собени во извештајниот период; 
штитеници според годините на 
возраста и полет; штитеници спо-
ред училиштето што го. посету-
ваат; штитеници според родите-
лите спрема полот; штитеници 
според одлуката за прием во ус-
тановата и според полот; штите-
ници упатени од установата во 
извештајниот период; штитеници 
спрема должината на престојот во 
установата, според полот и редот 
на приемот во установата; персо-
нал на установата според струч-
носта; простории на установите 

Статистички органи 
Сите видови Обработка на Печатење об- О 
установи за сумари расци, приби-
воспитно за- рање, подго-
пуштени деца товка на обра-
и младина вотката, обра-
30.06 ботка 

х х 15.12 13 27 24 

Статистички органи 
в Годишен извештај 

за додатокот на де-
ца (ДД) 

По општини: број на корисници« Заедниците на 
те на додаток на деца и број на пенз-иското и 
деца за кои се прима додаток на инвалидското 
деца според групите на корисни« осигурување 
ците и тоа: вработени лица, ужи- 31.03 
ватели на инвалиднини и други 

Обработка на 
сумари 

Печатење на О 
обрасци, приби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

х х 30.06 31 15 

Статистички органи 
7 Годишен извештај (1) Состојби и движење на корис- Центри за со- Обработка на 

за корисниците и 
формите на социјал-
на заштита (СЗ-1) од 
1974 година 

ниците на социјална заштита цијадна работа, сумари 
според категориите корисници односно служ-
и тоа; деца лишени од норма- бата за соци-
лен семеен живот; деца по- јална заштита 
пречени во психичкиот и ф и - на собрание на 
зичкиот развиток; возрасни ин- општината 

31.01 

Печатење об-
расци, приби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

х х 30.06 



валидни деца; граѓански жрт-
ви на војната; членови на се-
мејствата чии издржаватели се 
на отслужување воен рок и ли-
ца со асоцијално обносување 

(2) Форми на социјалната заштита 
спроведена во текот на годи-
ната по котегории корисници 
и тоа: старателство; посвоју-
вање; ограничување на роди-
телското право; спроведени 
мерки спрема малолетници: а) 
засилен надзор: од страна на 
родителите; во друго семејс-
тво, од органот на старател-
ството; б) упатување: во дисци-
плински центар, во општа вос-
питна установа, во специјална 
воспитна установа, во устано-
ва за дефектни малолетници; 
материјална помош за школу-
вање; помош при вработување-
то; сместување: во социјални 
и други установи, во други се-
мејства; упатување: на шко-
лување на рехабилитација, на 
лекување и закрепнување, на 
користење на здравствената 
заштита; парични помошти: 
постојана и еднократна; по-
мошни во натура; обезбедува-
ње нега во стан; други струч-
ни услуги на социјална зашти-
та 

(3) Категории корисници на соци-
јална заштита според полот и 
годините на возраста 

(4) Категоризација на децата спо-
ред годините на возраста 

Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

8 Извештај на устано-
вите за сместување 
на деца лишени од 
родителски грижи 
(СЗ-20) — двегодиш-
но од 1973 година 

Вид установа: самостојна или во 
состав; деца одбиени поради по-
полнет капацитет на установата; 
штитеници под старателство; 
штитеници сместени по оллука 
на судот; штитеници според годи-
ните на возраста и полот; штите-

Сите видови 
установи за 
сместување на 
деца лишени од 
родителски гри-
жи 
20.01 

Статистички органи 
Обработка на Печатење 
сумари 

на 
обрасци, приби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 



1 2 3 4 9 6 7 8 9 10 11 

ници според родителите; штитеа 
ници според плаќањето престој ot 
во установата; штитеници според 
школувањето; персонал на уста-
новите според струкитс површи-
на на просториите на установите 

Извештај на устано-
вите за згрижување 
на потешко инвали-
дни деца (СЗ-ЗО) -
двегодишно од 
1973 година 

Вид установа' самостојнт или во 
состав, деца одбиени поради по-
полнет капицитет на установата; 
штитеници под старателство; де-
ца на социјални осигуреници; 
штитеници што учат училиште; 
штитеници што стручно се оспо-
собуваат; штитеници според роди-
телите; штитеници според пла-ќа-
њето престој во установата; пер-
сонал на установите според стру-
ките, површина на просториите 
на установите 

Статистички органи 
Сите РИДОВИ 
устаниии за 
згрижување на 
потешко инва-
лидни деца 
20.01 

Обработка на 
шумари 

Печатење об-
расци, приби-
рање, подотов-
ка на обработ-
ката, обработка 

О х х 30.06 26 

Статистички органи 
10 Извештај на устано- Вид установа: самостојна или во Сите видови 

вите за професио- состав, одбиени барања: а) за установи за 
нална рехабилита- професионална рехабилитација: професионал-
циЈа (СЗ-40) — две- б) за вработување, инвалиди со на рехабилита-
гоцишно од 1973 го- потполн^ сместување, вработени ција 
тина л инвалиди и рехабилитанти според 20.01 

видот на инвалидитетот и прав-
ниот основ: вработени инвалиди 
и рехабилитанти според дејноста; 
рехабилитанти според плаќањето 
престој џо установата; оспособе-
ни рехабилитанти во извештај-
ниот период според полот и вра-
ботувањето; персонал на устано-
вите спрема стручноста и инва-
лидноста; погони според дејнос-
тите 

Обработка на 
сумари 

Печатење об-
расци, приби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ка, обработка 

х х 30.05 26 

Статистички органи 
11 Извештај на прифа- Вид установа: самостојна или во 

тилишта-ха за возра- состав; лица што не се примени 
сни (СЗ-51) — две- поради пополнет капацитет на уе-
годишно од 1973 го- тановата; штитеници според при-
лика чината за прием во установата: 

Прифатилиш-
тата за возра-
сни 
20.01 

Обработка на 
сумари 

Печатење об- О 
расци, прибира-
ње, подготовка 
на обработка, 
обработка 

х х 30.06 26 



6 8 9 10 11 12 13 

штитеници што во извештајниот 
период се упатени од1 установата, 
персонал на установите спрема 
стручноста 

12 Извештај' на устано- Вид установа' самостојна или во 
вите за сместување состав, лица што не се примени 
и згрижување на поради пополнет капацитет на ус-
возрасни лица (СЗ- тановата; штитеници според при-
-52) — двегодишно 
од 3973 година 

чината за прием во установата; 
штитеници според плаќањето 
престој во установата; персонал 
на установите спрема стручноста: 
површина на просториите на ус-
тановите 

Сите видови 
установи за 
сместување и 
згрижување на 
возрасни лица 
20.01 

Статистички органи 
Обработка на Печатење об-
сумари расци, прибира-

ње, подготовка 
на обработката, 
обработка 

х х 30,06 28 38 19 

13 Извештај на цента-
рот за социтална ра-
бота (СЗ-61) - две-
годишно од 1973 го-
дина 

Година на основањето на цента-
рот: општини што ги покрива 
центарот (за меѓуопштинските 
центри); служби што ги има цен-
тарот: функции на органот на 
старателството и другите функ-
ции што ги врши центарот; уста-
нови над кои центарот врши 
надзор; персонал на установите 
спрема стручноста 

Статистички органи 
Општинските и 
меѓуопштин-
ските центри за 
социјална ра-
бота 
20.01 

Обработка на 
сумари 
за СФРЈ 

Печатење об-
расци, приби-
рање, подготов-
ка на обработ-
ката, обработка 

х х 30.06 26 44 31 

СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВОТО 
Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

1 Десетдневен извеш-
тај за движењето на 
заразните болести 

Податоци за лицата ка ј кои е ут-
врдена заразната болест, за видо-
вите на заразните болести и за 
преземените мерки 

Заводите за здравствена заштита 
Сите здравстве-
ни работни ор-
ганизации што 
ќе утврдат за-
разна болест 
01. МЕС 
10. МЕС 
20. МЕС 

Обработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Прибирање, 
средување, 
обработка и 
доставување 
извештаи 

х х 01 МЕС. 
10 МЕС. 
20. МЕС. 

127 873 1652 



Заводите за здравствена заштита 
2 Извештај за извр- Податоци за бројот на вакцини« 

шепите имунизации раните лица и видот на извршеа 
ните имунизации 

Сите здравст« 
вени работни 
организации 
кои спроведу-
ваат имуниза-
ција 
— Кампањски 

30 дена од 
завршето-
кот на иму-
низацијата 

— Континуи-
рано го-
дишно до 
01.02 

Обработка на 
сумари 
за СФРЈ 

Прибирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
податоците 

Заводите за здравствена заштита 
Месечен извештај 
за болните леку Е А Т 
во стационарна ус-
танови (3-21-61 Б) 
обработка годишно 

Податоци за лицата што се леку-
вани во стационарна! здравствени 
работни организации: пол, во-
зраст. занимање, категорија, на 
здравствено осигурување, дијаг-
ноза и должина н^ лекувањето. 
За умрените и дијагноза за при-
чина на смртта. 

Сите болнич-
ки установи и 
стационари 
10 МЕС 

Обработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Прибирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
податоците 
31.10 

4 Месечен извештај 
за повредените лица 
(3-21-62 В) - обра-
ботка годишно 

Заводите за здравствена заштита 
Податоци за повредите на лицата Сите болнички 
што се лекувани во стационари!! установи и 
здравствени работни организации: стационари 
пол, старост, занимање категори- 10. МЕС 
ја на здравствено осигурување, 
време на повредата, дијагноза и 
вид на повредата (при работата, 
надвор од работата) 

Обработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Прибирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
податоците 

5 Месечен извештај 
за раѓањата (3-21 
-63 В) — обработка 
годишно 

Заводите за здравствена заштита 
Податоци за роди л ката, раѓање« Сите болнич-
то и новороденчето. Податоци за ки и вонбол-
заболувањата на родилката и на нички породи-
новороденчето и за состојбата при л ишта 
испишувањето За умрена роди^- 10 МЕС 
ка и новороденче, податоци за 
причината за смртта 

Обработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Прибирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
податоците 
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б Месечен извештај за Податоци за поранешните забре-
абортусите (3-21-64 менувања и абортуси, за видот 
Б) — обработка го« на сегашниот абортус. комплика-
дишно циите, исходот и бројот на живи 

деца 

Заводите за здравствена заштита 
Сите здравс-
твени работни 
организации 
во кои се врши 
прекинување не 
бременост 
10. МЕС 

Обработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Прибирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
податоците 

х х 31.12 63 247 588 

Месечен извештај 
за лицата на реха 
билитација (3-21-
-65 Б) — обработка 
годишно 

Заводите за здравствена заштита 
Податоци за лицата што биле на Сите здравс-
рехабилитација во здравствени твени работни 
работни организации: пол, брачна организации 
состојба, работа што ја вршат, што спроведу« 
шифра на стопанската дејност, ваат рехабили-

- категорија на здравственото оси- тација 
турување, болести и состојби по- 10. МЕС 
ради кои се врши рехабилитаци-
јата, траење и исход на рехабили-
тацијата 

Обработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Прибирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
податоците 

х х 31.12 62 159 375 

Заводите за здравствена заштита 
8 Месечен извештај 

за привремена нес-
посебност — спрече-
ност за работа (3-00-
-61) — обработка го-
дишно 

Податоци за активните осигу-
реници привремено неспособни за 
работа поради болест или повре-
да: пол, гранка на стопанската 
дејност, дијагноза, причина на 
привремената неспособност-спре-
ченост за работа и должина на 
траењето на неспособноста-спре-
ченоста за работа 

Сите здравс-
твени работни 
организации 
што им отвора-
ат боледување 
на активните 
осигуреници 
привремено 
неспособни за 
работа 
10. МЕС 

Обработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Прибирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
податоците 

х х 31.12 170 1614 3472 

9 Тримесечен извеш- Податоци за медицинските кадри 
тај за работата на според профилот на вработените 
здравствените работ« во соодветната служба, бројот на 
ни организации 
(3-01-60 до 3-21-60) 

организационите единици, посети-
те кај лекарите и другите меди-
цински работници и за категориите 
на здравствено осигурување на 
лицата што ја посетиле здравс-
твената работна организација 

Сите здравс-
твени органи-
зации посебно 
за секоја слу-
жба 
15.04 15.07 
15.10 15.01 

Заводите за здравствена заштита 
Обработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Прибирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
податоците 

х х 01.05 226 751 3549 
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Заводите за здравствена заштита 
10 Тримесечен извеш-

тај за заболувањата 
и состојбите утврде-
ни во службата на 
општа практика и во 
специЈ а л истичките 
служби на амбу-
лантно-поликли-
пичките установи, 
во службата на меди 
дината на трудот и 
во диспанзерските 

служби (3-01-70 до 3-
-07-70) 

Податоци за заболувањата и сос- Ските здрав-
тојбите утврдени во службите за ствени раба 
општа практика и специ јалисти ' организации 
ките служби медицината на тру- 15 04 15.07 
дот и во диспанзерските служби 15.10 15.01 
кај оние лица што им се обрнале 
на здравствените работни органи-
зации за укажување здравствена 
заштита 

Обработка 
сумари за 
СФРЈ 

Прибирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
податоците 
31.10 

х х 01.05 136 787 4029 

11 Годишен извештај 
за здравствените 
работници 

Податоци за здравствените работ-
ници според профилот, специјал-
носта, годините на возраста, ви-
дот на установата каде што рабо-
тат, договорниот работен однос и 
вршењето на приватна практика 
— состојба на 30.09 

Заводите за здравствена заштита 
Сите здравст-
вени и други 
работни орга-
низации што 
вработуваат 
здравствени 
работници и 
секоЈ поединец 
што врши при-
ватна практика 
15 10 

Обработка на 
сумари за 
СФРЈ 

Прибирање, 
подготовка на 
обработката и 
обработка на 
податоците 

х х 31 12 39 200 901 

12 Годишен извештај 
за организационата 
структура, кадрите 
и опременоста на 
здравствените ра-
ботни организации 
(3-00-60) 

Податоци за мрежата на здрав-
ствените работни организации 
кадрите и капацитетот по органи-
зационите единици. Податоци за 
опременоста на здравствените ра-
ботни организации 

Заводите за здравствена заштита 
Сите здравстве- Прибирање, Прибирање, 
ми работни ор- одредување и средување и ' 
ганизации обработка на обработка на 
15.01 сумари податоците 

за СФРЈ 

х х 01.04 187 209 845 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

СУДСКА СТАТИСТИКА 

1 Статистички лист за 
полнолетно лице 

Пријавено 
пријава и 

лице — постапка по 
претходна пос-

Општинското и 
окружното јав-

Сгатистички органи 
Изработка на Печатење об-
методологија и расци и упат-

х х 01.04 
1974. 

98 1182 
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против кое постап- тапка (завршена), познат-непознат но обвинители обработка на 
ката по кривичната сторител, пол, возраст, лишува« тво податоците 
пријава и претход- ње од слобода, кривично дело, 05. МЕС 
ната постапка се време и место на извршувањето 
завршени (СК-1) — на делото, подносител на прија-
прибирање месечно, вата. вид на одлуката и причини, 
обработка годишно траење на постапката 

ства, прибира-
ње, дупчење и 
верифицира-
ње на картички 
или на магнет-
ни ленти 

Статистички органи 
Статистички лисг за 
обвинето полнолетно 
лице против кое 
кривичната пос-
тапка е правосил-
но завршена (СК-2) 
— прибирање ме-
сечно, обработка го-
дишно 

Обвинето лице. осудено лице, пол, Општинскиот и Изработка на 
возраст, живеалиште, занимање, окружниот пр- методологија и 
народност, државјанство, школ- востепен суд обработка на 
ска подготовка, соучесништво, од општа над- податоците 
поранешна осуда, претходно ли- лежност 
шување од слобода, кривично де- 05. МЕС 
ло, предизвикување штета, време 
и место на извршување на дело-
то, стек, правосилна одлука и 
причини, главна казна — вид и 
височина, споредна казна, услов-
на казна, мерки на безбедност, 
примена на чл. 40а, 42 и 43 на КЗ 
траење на постапката 

Печатење об-
расци и упат-
ства, прибира-
ње, дупчење и 
верифицира-
ње на картички 
или на магнет-
ни ленти 

- 1 ) х х 01.04 
1974. 

98 1182 -

Статистички органи 
Статистички лист за 
малолетно лице 
спрема кое не е по-
крената постапка по 
кривичната пријава 
или подготвителна-
та постапка е запре-
на (СК-3) — приби-
рање месечно, обра-
ботка годишно 

Пријавено лице — постапка не е 
покрената или е запрена; пол, 
возраст, занимање школска под-
готовка, народност, државјанство, 
соучесништво, поранешни кри-
вични санкции, претходно лишу-
вање од слобода, кривично дело, 
материјална штета, време и ме-
сто на извршување на делото, 
стек, подносител на пријавата, 
вид одлука и причини, семејни 
прилики на малолетникот, трае-
ње на постапката 

Општинското и Изработка на 
окружното јав- методологија и 
но обвинител-
ство 
05. МЕС 

обработка на 
податоците 

Печетање об-
расци и упат-
ства, прибира-
ње, дупчење^ 
верифици-
рање на кар-
тички или на 
магнетни ленти 

- 1 ) х х 01.04 
1974. 

33 394 

Статистички органи 
Статистички лист за 
малолетно лице 
спрема кое кривич-
ната постапка пред 
советот правосилно 
е завршена (СК-4) 
— прибирање месеч-

Лице спрема кое постапката пред 
советот е завршена, лице спрема 
кое се изречени санкции, пол, во-
зраст. живеалиште, занимање, 
народност, државјанство, школ-
ска подготовка, соучесништво, по-
ранешни кривични санкции, прет-

Општенскиот и 
окружниот пр-
востепен суд од 
општа надлеж-
ност 
05. МЕС 

Изработка на 
методологија и 
обработка на 
податоците 

Печатење об-
расци и упат-
ства, прибира-
ње, дупчење и 
верифицира-
ње на картички 
ида ш машет-
ниланти 

х х 01.04 
1974. 

32 393 -
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но. обработка годи« ходно лишување од слобода, кри-
шно вично дело, материјална штета, 

време и место на извршување на 
делото, стек, подносител на при-
јавата, вид одлуки и причини, се-
мејни прилики на малолетникот, 
траење на постапката 

Статистички органи 
Г) Статистички лист за Одговорно лице — пријава Општинското и Изработка на 

одговорно лице про- отфрлена, работно хместо, дејност, окружното јав- методологија и 
тив кое е отфрлена стопански престап подносител на но обвинител« обработка на 
пријавата за стопан - пријавата, одлука и причини, тра- ство податоците 
ски престап (СЛП- ење на постапката 05. МЕС 
-OJI-1) — прибира-
ње месечно, обра-
ботка годишно 

Печатење 
обрасци и 
упатства, 
прибирање, 
дупчење и 
верифицира-
ње на картички 
или на магнет-
ни ленти 

х х 01.04 
1974. 

38 

Статистички органи 
б Статистички лист за 

одговорното лице 
против кое покрена-
тата постапка за 
стопански престап 
е правосилно завр-
шена (СПП-ОЈ1-2) -
прибирање месечно, 
обработка годишно 

Одговорно лице — постапката Окружниот и 
завршена. осудено одговорно вишот стопан-
лице, работно место, дејност, ски суд 
школска потготовка, поранешна 05. МЕС 
осуда, соучесништво, стопански 
престап, подносител на пријавата, 
вид одлука и причини, парична 
казна, условна казна, траење на 
постапката, заштитна мерка 

Изработка на 
методологија и 
обработка на 
податоците 

Печатење 
обрасци и 
упатства, при-
бирање, 
дупчење и 
верифицирање 
на картички 
или на магнет-
ни ленти 

х х 01 04 
1974. 

38 -

Статистички органи 
7 Статистички лист за Правно лице — пријава от-

правно лице против фрлена, дејност, стопански пре-
кое е отфрлена при« стап. подносител на пријавата, 
јава за стопански одлука и причини, траење на по-
престап (СПП-ПЈ1-1) стапката 
— прибирање месеч-
но, обработка годи-
шно 

Општинското и Изработка на 
окружното јав- методологија и 
но обвинител-
ство 
05. МЕС 

обработка на 
податоците 

Печатење 
обрасци и 
упатства, 
прибирање, 
дупчење и 
верифицарање 
на картички 
или на магнет-
ни ленти 

х х 01 04 
1974. 

38 -
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Статистички органи 
8 Статистички лист за 

правно лице против 
кое покрената пос-
тапка за стопански 
престап правосил-
но е завршена 
(СПППЛ-2) - при-
бирање месечно, об-
работка годишно 

Правно лице — постапка завр- Окружниот и 
шена, осудено правно лице, деЈ- вишиот сто-
ност. поранешна осуда, стопански лански суд 
престап, подносител на пријавата, 05. МЕС 
вид одлука и причини, парична 
казна, условна казна, заштитна 
мерка, траење на постапката 

Изработка на 
методологија и 
обработка на 
податоците 

Печатење 
обрасци и 
упатства, 
прибирање, 
дупчење и 
верифицирање 
на картички 
или на магнет-
ни ленти 

х х 01.04 
1974. 

3 38 

9 Статистичка лист за Вредност на спорот, вид на спо- окружниот и 
решен спор во сто- рот, решение на спорот, репуб- вишиот прво-
пански суд (СПС-11) личка припадност на странките, степен стопан-
— прибирање месеч- сектор и дејност на странките во ски суд 
но, обработка годиш« спорот 05. МЕС 
но 

Статистички органи 
Печатење на Печатење 
обработни табе- обрасци, при-
ли, обработка бирање, подго-
на сумари товка на 

обработката, 
обработка 

х х 30.06 52 288 -

10 Статистички извеш- Број на примените, 
Статистички органи 

решение и Општинските и Сојузниот се- Републичките 
тај за предмети на нерешените предмети на истра-
истрага и за притвор гата, број на окружни судови, ли-
(КС/истр) — годи- ца против кои е одреден притвор, 
шно траење на притворот во претход-

ната постапка и број на вложе-
ните жалби 

окружните су-
дови од општа 
надлежност2) 

крстариј ат за 
правосудни и 

и покраинските 
секретаријати 

општи управни за правосуд-
работи. Обра- ство. Прибира -
ботка на сума-
ри 

ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 

прашалници 

х х 01.05 1 24 -

Статистички органи 
11 Статистички извеш- Број на примените, решените и Општинските и Сојузниот се-

та ј за движењето на нерешените предмети, резултати окружните су- кретаријат за 
кривичните предме- на завршувањето на првостепе- ДОБИ ОД општа 
ти во првостепената ната постапка надлежност 
постапка (KC-2/I) -
годишно 

правосудни и 
општи управ-
ни работи, об-
работка на су-
мари .. . 

Републичките и х 
покраинските 
секретаријати 
за правосудство 
Прибирање, 
подготовка на 
обработката,, -
обработка на 
прашалници 

х х 01.05 25 -
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12 Статистички извеш-
тој за движењето на 
кривичните предме-
ти на малолетниците 
во подготвителната 
постапка и во пос-
тапката пред сове-
тот за малолетници 
и за притворот на 
малолетници (КС-
-2/I-MJI) — годишно 

Број на примените, решените и 
нерешените предмети, резултати 
на завршувањето на постапката 

Општинските и Сојузниот се- Републичките и х х х 01.05 
окружните су- кретаријат за покраинските 
дови од општа правосудни и секретаријати 
надлежност2) општи управни за правосудство 

работи. Обра- Прибирање, 
ботка на сумари подготовка на 

обработката, 
обработка на 
прашалници 

12 -

13 Статистички извеш- Број на примените, решените и Окружните су- Сојузниот се- Републичките и х3) х х 01.05 
тај за движењето на нерешените предмети, резултати дови од општа кретаријат за покраинските 
кривичните предмет на завршувањето на постапката надлежност, правосудни и секретаријати 
ти во второстепената по жалби републичкиот и општи управни за правосудство. 

покраинскиот работи. Обра- Прибирање, 
врховен суд2) ботка на сумари подготовка на 

обработката, 
обработка на 
прашалници 

постапка (KC-2/II) 
— годишно 

- 2 0 -

14 Статистички извеш- Број на примените, решените и Републичкиот и Сојузниот се-
тај за движењето на нерешените предмети и резулта-
кривичните предме- ти на завршувањето на постап-
ти во постапката од ката 
трет степен (КС-
2 /III) — годишно 

покраинскиот 
врховен суд и 

Републичките и 
кретаријат за покраинските 
правосудни и секретаријати 

Врховниот суд општи управни за правосудство, 
на Југославија2) работи. Приби- Прибирање, 

рање и обра- подготовка на 
ботка на сума« обработката, 
ри обработка на 

прашалници 

х х 01.05 2 -

15 Статистички извеш- Број на примените, решените и Републичкиот Сојузниот се-
та) за движењето'на нерешените предмети и резулта- и покраинскиот кретаријат за 
кривичните предме- ти на завршувањето на постап- врховен суд и 
ти по барањата за ката по вложените барања Врховниот суд 
заштита на закони- на Југославија2) 
тоста и по барањата 
за вонредно ублажу-
вање на казната 

(КС-зз) — годишно 

правосудни и 
општи управни 
работи. Приби-
рање и обработ-
ка на сумари 

Републичките и 
покраинските 
секретаријати 
за правосудство. 
Прибирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 

х х 01 05 6 -

16 Статистички извеш- Број на примените, решените и Општинските и Сојузниот се- Републичките и х х х 01 05 
Taj за движењето на нерешените предмети и резулта- окружните су-
процесните предме- ти на завршувањето на првосте- ДОБИ од општа 
ти во првостепената пената постапка надлежност2) 
постапка (ГС-п/I) — 
годишно 

кретариЈат за покраинските 
правосудни и ^секретаријати 
општи управни за правосудство, 
работи. Обра- Пребирање, 
ботка на сумари подготовка на 

обработката, 
обработка на 
прашалници 

- 25 -
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17 Статистички извеш- Број на примените, решените и Општинските и Сојузниот се- Републичките и х х х 0105 
тај за движењето на нерешените предмети, одлуки по окружните су- кретаријат за 
предметите по туж-
бите за издавање 
платен налог во пр-
востепената постап-
ка (ГС-пл/I) — го-
дишно 

тужбите вложени приговори на ДОБИ од општа 
издадените платни налози надлежност2) 

покраинските 
правосудни и секретаријати 
општи управни за правосудство, 
работи. Обра- Прибирање, 
ботка на сумари подготовка на 

обработката, 
обработка на 
прашалници 

11 12 

10 

13 

18 Статистички извеш- Број на примените, решените и Општинските 
тај за движењето на нерешените предмети, број на из- судови2) 
земЈишно-књиж-
ните предмети 
во првостепената 
постапка (ГС-зк/1) 
— годишно 

дадените ЗК извадоци, преписи и 
службени потврди 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републичките и 
покраинските 
секретаријати 
за правосудство. 
Прибирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 

х х 01 05 9 -

19 Статистички извеш- Број на примените, решените и Општинските 
тај за движењето на нерешените^ предмети, дозволени судови2) 
предметите на извр- извршувања, спроведени извршу-
шување и обезбеду- вања 
вање во прво-
степената постапка 
(ГС-и/I) — годишно 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републичките и х 
покраинските 
секретаријати 
за правосудство. 
Прибирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 

х х 01 05 - 25 -

20 Статистички извеш- Број на примените, решените и Општинските 
таЈ за движењето на нерешените оставински и други судови2) 
вонпроцесните пред- вонпроцесни предмети Прилив на 
мети во првостепе- одделни видови посложени вон-
ната постапка (ГС- процесни предмети 
-в/1) — годишно 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републичките и 
покраинските 
секретаријати 
за правосудство. 
Прибирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 

х х 01 05 23 -

21 Статистички извеш- Број на примените решените и Окружните су- Сојузниот се- Републичките и х3) х х 01.05 
тај за движењето на нерешените предмети, резултати ДОБИ ОД ОПШ-
процесните изврш-
ни и Вонпроцес-
ните предмети во 
второстепената пос-
тапка (ГС-пив/П) 
— годишно 

кретаријат за 
на завршувањето на второстепе- та надлежност, правосудни и 

покраинските 
секретаријати 

ната постапка републичкиот и општи управни за правосудство, 
покраинскиот работи. Обра- Прибиран^, 
врховен суд2) ботка на сумари подготовка на 

обработката, 
обработка на 
прашалници 

20 -
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22 Статистички извеш- Број на примените, решените и Републичкиот и Сојузниот се- Републичките и. - х х 01.05 
тај за движењето на 
граѓанските предме-
ти по вложените ре-
визии (ГС/рев) — го-
дишно 

нерешените предмети, резултати покраинскиот 
на завршувањето на постапката врховен суд и 
од трет степен Врховниот суд 

на Југослави-
ја2) 

кретариЈат за 
правосудни и 

покраинските 
секретаријати 

општи управни за правосудство 
работи. При- Прибирање и 
бирање и обра- подготовка на 
ботка на сумари обработката, 

обработка на 
прашалници 

4 -

23 Статистички извеш- Број на примените, решените и Републичкиот и Сојузниот се- Републичките и - х х 01.05 
тај за движењето на 
граѓанските предме-
ти по барањата за 
заштита на закони-
тоста (ГС-зз) — го-
дишно 

нерешените предмети и резултати 
на завршувањето на постапката 
по вложените барања 

покраинскиот кретариЈат за покраинските 
врховен правосудни и секретаријати 
суд и Врхов- општи управни за правосудство 
ниот суд на Ју- работи. Приби- Прибирање, 
гославија2) рање и обработ- подготовка на 

ка на сумари обработката, 
обработка на 
прашалници 

4 -

24 Статистички извеш- Број на примените, решените и Врховниот суд 
таЈ за движењето на нерешените предмети и резултати на Југослави-
предметите по бара- на завршувањето на постапката ја2) 
њата за заштита на по вложените барања 
законитоста 
против одлуките на 
Врховниот стопан-
ски суд (СС/зз) — 
годишно 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Приби-
рање и обработ-
ка 

х 01.05 

25 Статистички извеш- Број на покренатите граѓански Општинските и Сојузниот се- Републичките и х х х 01.05 
тај за покренатите спорови по одделни области на окружните су- кретаријат за покраинските 
граѓански спорови граганско-правните односи и ДОБИ од општа правосудни и 
(ГС-п/вр) — годиш« вредност на предметите на спо- надлежност2) 
но рот 

секретаријати 
општи управни за правосудство, 
работи. Обра- Прибирање, 
ботка на сумари подготовка на 

обработката, 
обработка на 
прашалници 

41 -

26 Статистички извеш-
тај за движењето на 
предметите по пред-
лозите за присилно 
порамнување и сте-
чај на иматели на 
дуќани (ГС-пс/I) -
годишно 

Број на примените, решените и 
нерешените предмети на присил-
но порамнување и стечај, резз^л-
тати на завршувањето на постап-
ката 

Општинските 
судови2) 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управ-
них работи, Об-
работка на су-
мари 

Републичките и 
покраинските 
секретаријати 
за правосудство. 
Прибирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 

х х 01.05 
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27 Статистички извеш- Број на примените, решените и Републичкиот и Сојузниот се- Републичките и 
' тај за движењето на нерешените предмети, резултати покраинскиот кретаријат за покраинските 

предметите по туж- на завршувањето на постапката врховен суд и правосудни и секретаријати 
бите во управните по тужбата Врховниот суд општи управни за правосуд-
спорови (УС/I) — на Југославија2) работи. Приби- ство. Прибира-
годишно рање и обра« ње, подготовка 

ботка на сума- на обработката, 
ри обработка на 

прашалници 

х х 01.05 - 5 -

28 Статистички извеш-
тај за движењето на 
предметите по жал-
бите во управните 
спорови (УС/П-) — 
годишно 

Број на примените, решените и 
нерешените предмети, подносител 
на жалбата и резултати на завр-
шувањето на постапката по жал-
бата 

Врховниот суд 
на Југославија2) 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Приби-
рање и обработ-
ка 

- х 01.05 

29 Статистички извеш- Број на правосилно завршените Републичкиот и Сојузниот се« Републичките и - х х 01.05 
тај за правосилно управни спорови според матери- покраинскиот кретаријат за покраинските 

9 -

завршените управни 
спорови (УС/вр) — 
годишно 

јата врховен суд и 
Врховниот суд 
на Југославија2) 

правосудни и 
општи управни 
работи. Приби-
рање и обработ-
ка на сумари 

секретари j ати 
за правосудство. 
Прибирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
п р а ш а л н и к 

30 Статистички извеш- Број на примените, решените и Врховниот суд Сојузниот се-
таЈ за движењето на нерешените 'предмети резултати на Југославија2) кретариЈат за 
предметите по бара- на завршувањето на постапката правосудни и 
њата да се испита по вложените барања општи управни 
одлука донесена во ' работи. Приби-
упоавен спор pae»e и обработ-
(УС/исп) — годишно на 

- х 01.05 

31 Статистички извеш-
тај за движењето на 
предметите по под-
несените барања за 
заштита на закони-
тоста против одлу-
ките донесени во уп-
равни спорови 
(УС/зз) — годишно 

Број на примените, решените и Врховниот суд Сојузниот се-
нерешените предмети, резултати на Југославија2) кретаријат за 
на завршувањето на постапката правосудни и 
по вложените барања општи 

управни рабо-
ти. Прибирање 
и обработка 

х 01.05 
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32 Статистички извеш-
тај за движењето на 
предметите по бара-
ња за заштита на 
законитоста против 
конечни поединечни 
акти кога не е пред-
видена друга судска 
заштита (3/па) — 
годишно 

Број на примените, решените и Републичкиот и Сојузниот се- Републичките и г 
нерешените предмети, резултати покраинскиот кретаријат за покраинските 
на завршувањето на постапката врховен суд и правосудни и секретаријати 
по вложените барања Врховниот суд општи управни за правосудство. 

на Југославија2) работи. Приби- Прибирање, 
рање и обработ- подготовка на 
ка на сумари обработката, 

обработка на 
г прашалници 

х х 01.05 - 3 — 

33 Статистички извеш-
тај за движењето на 
предметите по пред-
лозр.те за заштита 
поради незаконита! 
дејствија (Знр-/I) — 
годишно 

Број на примените, решените и Окружните су- Сојузниот се- Републичкиот и х5) х х 01.05 - 5 — 
нерешените предмети, резултати ДОБИ од општа 
на завршувањето на постапката надлежност2) 
по поднесените предлози, мерки 
што ги применил судот заради из-
вршување на решенија со кои е 
забрането натамошно вршење на 
дејствие 

кретаријат за покраинскиот 
правосудни и секретаријат за 
општи управни правосудство, 
работи. Обра- Прибирање, 
ботка на сумари подготовка на 

обработката, 
обработка на 
п р а ш а л н и к 

34 Статистички извеш- Број на примените и решените Републичкиот Сојузниот се-
тај за движењето на предмети, резултати на завршу-
предметите по жал- вањето на постапката по вложе-
бите против решени- ните жалби 
јата донесени по 
предлозите за за-
штита поради неза-
конито дејствие 
(Знр/И) — годишно 

Републичкиот и 
покраинскиот 
секретаријат за 

и покраинскиот кретариЈат за 
врховен суд2) правосудни и 

општи управни правосудство 
работи. Обра- Прибирање, 
ботка на сума« подготовка на 
ри обработката, 

обработка на 
прашалници 

х х 01.05 5 -

35 Статистички извеш- Број на примените, решените и Републичкиот и Сојузниот се- Републичките и - х х 01.05 
Taj за движењето на нерешените предмети, резултати покраинскиот 
предметите по бара- на завршувањето на постапката врховен суд2) 
њата за судска заш- по поднесените барања 
тита против второс-
тепени решенија 
на советите за пре-
кршоци (П/сз) — го-
дишно 

кретаријат за покраинските 
правосудни и секретаријати 
општи управни за правосудство, 
работи. Обра- . Прибирање, 
ботка на сумари подготовка на 

обработката, 
обработка на 
прашалш1ци 

5 -

36 Статистички извеш- Вид на судот, седиште на судот, 
тај за бројната сос- број на судии, судии-поротници, 
тојба на судиите, стручни соработници админис-
судиите-поротници тративен и помошен персонал -
и другиот персонал податоци за кадрите според по-
вработен во судови« лот 
те од општа надле-
жност (О/рс) — го-
дишно 31. XII 

Сите судови од Сојузниот се-
општа надлеж« крстариј ат за 
ност2) правосудни и 

Републичките и 
покраинските 
секретари ј ати 

општи управни за правосудство, 
работи. Приби- Прибирање, 
рање и обработ-
ка на сумари 

подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 

х X 01.05 15 -
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37 Статистички извеш-
тај за движењето на 
предметите по сто-
панските спорови во 
првостепената пос-
тапка (ПС-п/I) — 
годишно 

Број на примените, решените и 
нерешените предмети, резултати 
на завршувањето на првостепена-
та постапка 

Окружните и 
вишите сто-
пански судови2) 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републичките и х4) х х 01.05 
покраинските 
секретаријати 
за правосудство. 
Прибирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 

- 1 8 -

38 Статистички извзш- Број на примените, -решените и Окружните сто- Сојузниот се- Републичките и х4) х х 01.05 5 -
Taj за движењето на 
предметите по туж-
бите за издавање на 
платен налог во пр-
востепената постап-
ка (ПС-пл/1) — 
годишно 

нерешените предмети, одлуки по лански судови6) 
тужби, вложени приговори на из-
дадени платни налози 

кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

покраинските 
секретаријати 
за правосудство. 
Прибирање, 
подготовка на 
обработката, 
обработка на 
прашалници 

39 Статистички извеш- Број на примените, решените и Окружните и Сојузниот се- Републичките и х4) х х 01.05 19 -
( тај за движењето на нерешените предмети, извршува -
предметите на 
извршувањето и на 
вонпроцесните пред-
мети во првостепе-
ната постапка (ПС-
-ив/I) — годишно 

њата и вонпроцесните предмети 
одлуки донесени по барања за из-
вршување 

вишите стопан« кретаријат за покраинските 
ски судови2) правосудни и секретаријати 

општи управни за правосудство 
работи. Обра- Прибирање, 
ботка на сумари подготовка на 

обработката, 
обработка на 
прашалници 

40 Статистички извеш-
тај за движењето 
на предметите по 
предлозите за при-
силно порамнување 
и стечај (ПС-пс/1) 
— годишно 

Број на примените, решените и Окружните 
нерешените предмети на присил- стопански су-
но порамнување и стечај, подно- ДОБИ2) 

сител на предлогот, резултати на 
завршувањето на постапката 

Сојузниот се- Републичките и х4) х х 01.05 
кретаријат за покраинските 
правосудни и секретаријати 
општи управни за правосудство, 
работи. Обра- ' Прибирање, 
ботка на сумари подготовка на 4 

обработката, 
обработка на 
прашалници 
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41 Статистички извеш-
тај за движењето 
на процесните пред-
мети, предметите на 
присилни порамну-
вања и стечаи, из-
вршувања и на вон-
процесните предме-
ти во второстепена-
та постапка (ПС-
-пив/И) — годишно 

Број на примените, решените и 
нерешените предмети, резултати 
на завршувањето на постапката 
по вложените жалби 

Вишите сто-
пански судови 
и Врховниот 
стопански суд2) 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

Републичките и 
покраинските 
секретаријати 
за правосуд-
ство. Прибира-
ње, подготовка 
на обработката 
обработка на 
прашалници 

х х 01 05 - 15 -

42 Статистички извеш-
тај за движењето 
на предметите по 
управно-сметков-
ните спорови во пр-
востепената постап-
ка (ПС-урс/1) — го-
дишно 

Број на примените, решените и Вишите стопан" Сојузниот се-
нерешените предмети, подносител ски судови2) 
на тужбата, резултати на завршу-
вањето на првостепената постапка 

Републичките 
крстаријат за секретаријати 
правосудни и за правосуд-
општи управни ство. Прибира-
работи. Обра- ње, подготовка 
ботка на сумари на обработката. 

обработка на 
прашалници 

х х 01 05 3 -

43 Статистички извеш-
тај за движењето 
на предметите по 
управно-сметков. 
ните спорови во 
второстепената по-
стапка (ПС-уре/И) 
— годишно 

Број на примените, решените и 
нерешените предмети резултати 
на завршувањето на постапката 
по вложените жалби 

Врховниот сто-
пански суд2) 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Приби-
рање и обра-
ботка на сумари 

х 01.05 

44 Статистички извеш-
тај за движењето 
на предметите по 
барања за заштита 
на законитоста про-
тив одлуките па 
стопанските судови 
донесени во стопан-
ски и управно« 
-сметковни споро-
ви (ПС-п/зз) — го-
дишно 

Број на примените, решените и Врховниот 
нерешените предмети, по вложе- стопански суд2) 
мите барања 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Приби-
рање и обработ-
ка 

х 0105 
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45 Статистички извеш- Број на примените, решените и Окружните и Сојузниот се- Републичките и х4) х х 01.05 7 -
таЈ за движењето 
на предметите на 
стопански преста-
пи во првостепената 
постапка (ПС-пк/1) 
— годишно 

нерешените предмети, резултати вишите стопан« кретариЈат за 
на завршувањето на првостепена" ски судови2) правосудни и 
та постапка 

покраинските 
секретаријати 

општи управни за правосуд-
работи. Обра- ство. Прибира-
ботка на сумари ње, подготовка 

на обработката, 
обработка на 
прашалници 

46 Статистички извеш- Број на примените, решените и Вишите стопан" Сојузниот се- Републичките и -
тај за движењето нерешените предмети, подносител (5ки судови и крстариј ат за покраинските 
на предметите на на жалбата, резултати на завр- Врховниот сто- правосудни и секретаријати 
стопански преста- шувањето на постапката по вло- лански суд2) 
пи во второстепена" жените жалби 
та постапка (ПС-
-пк/И) — годишно 

општи управни за правосуд-
работи. Обра- ство. Подготов-
ботка на сумари ка на обработ-

ката, обработ-
ка на прашал -
ници 

х х 01.05 - 4 — 

47 Статистички извеш-
тај за движењето 
на предметите по 
барањата за зашти-
та на законитоста 
против одлуките на 
стопанските судови 
донесени по стопан-
ски престапи (ПС-
-пк/зз) — годишно 

Број на примените, решените и Врховниот сто« Сојузниот се- - х 01.05 
нерешените предмети, на одлуки« пански суд2) 
те по вложените барања 

кретариЈат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Приби-
рање и обработ-
ка 

48 Статистички извеш- Вид на судот, седиште на судот, Сите стопански Сојузниот се- Републичките и х4) х х 01.05 б -
тај за бројната сос-
тојба на судиите, су-
диите-поротници и 
другиот персонал 
вработен во стопан-
ските судови (О/пс) 
— годишно 31.12 

број на судии, судии поротници, судови2) 
стручни соработници, админис-
тративен и помошен персонал — 
податбци за кадрите според по-
лот 

кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Приби-
рање и обработ-
ка на сумари 

покраинските 
секретаријати 
за правосуд-
ство. Прибира-
ње, подготовка 
на обработката 
обработка на 
прашалници 



49 Статистичка иззеш- Број на примените, решените и Општинските Сојузниот се- Републичките и х 
тај за предметите 
на прекршоци во 
првостепената пос-
тапка (П/1) — годи« ^ 
шно 

нерешените предмети, резултати судии за пре- кретариЈат за 
на завршувањето на првостепена" кршоци и дру- правосудни и 
та постапка гите органи 

овластени за 
водење на пре-
кршочна поста-
пка2) 

покраинските 
секретаријати 

општи управни за правосуд-
работи. Приби- ство. Прибира^ 
рање и обработ- ње, подготовка 
га н^ сумари на обработката 

обработка на 
прашалници 

8 9 10 

х х 01.05 

11 12 

7 

12 13 

50 Статистички извеш- Број на примените, решените и Републичките 
тај за поедметите нерешените предмети, резултати совети за ире-
на прекршоци во на завршувањето на постапката кршоци2) 
второстепената по- по жалбите 
стапка (П/Н) — го-
дишно 

Сојузниот се- Републичките и -
кретаријат за покраинските 
правосудни и секретаријати 
општи управни за правосуд-
работи. Приби- ство Прибира-
рање и обработ- ње, подготовка 
ка на сумари на обработката, 

обработка на 
прашалници 

х х 01.05 5 -

51 Статистички извеш-
тај за видовите пре-
кршоци, казнетите 
лица и изречените 
казни и заштитни 
мерки по правосил-
но донесени ре-
шенија во прекр-
шочната постапка 
(П/вр) — годишно 

Видови прекршоци број на каз- Општинските Сојузниот се-
нети лица, изречени казни и при-
менети заштитни мерки 

Републичките и 
покраинските 
секретаријати 

х х 01.07 61 -
судии за прекр- кретаријат за 
шоци и други правосудни и 
органи овлас- општи управни за правосуд-
тени за водење работи. Приби- ство. Прибира-
на прекршочна рање и обра- ње, подготовка 
постапка2) ботка на сумари на обработката 

обработка на 
прашалници 

52 Статистички извеш-
тај за избраните су-
дии за прекршоци и 
судиите поротници 
(П-ос) — годишно — 
31.12 

Број на судии за прекршоци 
судии поротници 

Судиите за 
прекршоци и 
советите за 
прекршоци2) 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи Приби-
рање и обработ-
ка на сумари 

Републичките и 
покраинските 
секретари ј ати 
за правосуд-
ство Прибира-
ње, подготовка 
на обработката 
обработка на 
прашал ници 

х х 01.05 



53 Статистички извеши Број на полнолетни лица на из- Казнено-по-
тај за малолетните држување на казна, според по- правните до-
лица во казнено-по- лот, видот на КПУ, примено. от- мови и затво-
правните установи пуштено, состојба на почетокот и рите2) 
(ИК-1) — годишно на крајот на извештајниот пе-

риод ^ 

Сојузниот се-
кретаријат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сума-
ри 

Републичките и 
покраинските 
секретаријати 
за правосуд-
ство. Прибира-
ње, подготовка 
на обработката, 
обработка на 
прашалници 

х х 01.06 

54 Статистички извеш- Број на малолетни лица на издр- Казнено-поп- Сојузниот се- Републичките и - х х 01 06 
таЈ за малолетните 
лица во казнено-по-' 
правните и воспит-
но-поправните до-
мови (ИК-2) — го-
дишно 

жување казна и воспитна мерка 
во КП Д и ВПД. според полот, 
примено отпуштено, состојба на 
почетокот и на крајот нг извеш-
тајниот период 

равните домови 
и воспитно-по-
правните домо-
ви2) 

кретариЈат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сумари 

покраинските 
секретаријати 
за правосуд-
ство. Прибира-
ње, подготовка 
на обработката 
обработка на 
прашалници 

55 Статистички извеш- Број на вработените во КПУ Казнено-поп- Сојузниот се- Републичките и х х 01 06 
тај за персоналот 
вработен во казне-
но-поправните уста-
нови и воспитно-по-
поравните домови 
(ИК-ос) — годишно 
31.12 

и ВПД по функцијата и специ-
јалност 

разните домови, 
затворите и 
воспитно-поп-
равните домо-
ви2) 

кретариЈат за 
правосудни и 
општи управни 
работи. Обра-
ботка на сума-
ри 

покраинските 
секретаријати 
за правосуд-
ство. Прибира-
ње, подготовка 
на обработката 
обработка на 
прашалници 

Истражувања што се 
спроведуваат во пове-
ќегодишни интервали 

56 Статичтички лист 
за судија порот-
ник при суд од оп-
шта надлежност и 
стопански суд (ССП-
-12) — петгодишно 
од 1975 година 

Вид на судот, пол , возраст, на-
родност, школска подготовка, за-
нимање, траење на мандатот, број 
на барања, број на повикувања, 
број на Надоаѓања 

Податоците се обработуваат за подрачјата на окружните судови к1 обвинителства. 
г) Рокот во кој извештаЈната единица е должна да даде податоци го одредува републичкиот и покраинскиот секретаријат за правосудство. 
ѕ) Со податоците располага окружниот суд од општа надлежност. 
4) Со податоците располага окружниот стопански суд. 



6 8 9 10 11 12 13 

ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕРИТОРШАЈШИ РАМКИ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 

Истражувања што се 
спроведуваат секоја го-
дина 

Извештај за проме-
ните на организаци-
оните единици за 
картотеката на ор-
ганизационите еди-
ници 
(КОЈ-11 и 12) 

Назив на работната организација, 
назив на единицата, населба, у-
лица и број, општина, предмет на 
работењето, телеграма, фах, те-
лефон, сметка кај СОК, година 
на основањето, сектор на сопстве-
ност, дејност, територија 

Статистички органи 
Работни и дру-
ги организации 
и стопански су-
дови, непосред-
но по регистра-
ција 

Следење на 
спроведување-
то на промените 
и изработка на 
документи 

Печатење 
обрасци, 
прибирање 
и спроведување 
на промените 

X X 20.04 
20.07 
20.10 
20.01 

870 1399 505 

2 Прашалник за воде- Податоци за корисниците на оп- Филијала на 
ње евиденција на штествени средства — распоре- СОК 
корисниците на оп- дување во дејности според Номен- 05. МЕС 
штествени средства клатурата 
(ЕКДС) 

СОК 
Контрола и об-
работка на су-
мари, директив-
ни и методоло-
шки работи, пе-
чатење обрасци 

- х 30. МЕС. 265 380 946 

3 Адресари на органи- Назив на работната организација, Извор: карто-
зационите единици назив на единицата, населба, у- теката на ор-
— годишно лица и број, дејност, територија, ганизационите 

вид на единицата, реден број на единици 
единицата 

Статистички оргаш. 
Усогласување Изработка на 
на шифрите 
на дејноста 

х х 31.12 - 488 71 
адресари 

Статистички органи 
4 Извештај за проме- Пописен круг: шифра, опис на Републичките и Спроведување Печатење 

на промените. обрасци, ните на територи- границите. Статистички круг: покраинските 
јалните единици за шифра, површина, населба, опш- заводи за ста-
статистичкиот ката- тина, број на пописните кругови, тистика 
стар (КСК-6) — го- опис на границите, скица на ста« 31.01 
дишно тистичкиот круг, населба - шифра, 

назив општина: шифра, назив, 
република — автономна покраи-
на: шифра 

х х 15.03 1090 502 265 

Умножување на спроведување 
скици на промените, 

известување 
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150, 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3 алинеја 4, во врска со член 6 став 3 од За-
конот за Наградата на Антифашистичкото веќе на 
народното ослободување на Југославија, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 6 март 1973 година и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор од 6 март 1973 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ 
ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО 
ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТА-

ВОТ НА ТОЈ ОДБОР 

I 

За претседател на Одборот за Наградата на Ан-
тифашистичкото веќе на народното ослободување 
на Југославија се именува Киро Хаџивасилев, член 
на Соборот на народите на Сојузната скупштина. 

II 

^ Одборот за Наградата на Антифашистичкото 
веќе на народното ослободување на Југославија го 
сочинуваат следните членови, што ги избраа соб-
ранијата на републиките односно на автономните 
покраини 

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина: 

1. Нисим Албахари, член на Советот на феде-
рацијата, 

2 инж Данило Протиќ, генерален директор на 
Градежното претпријатие „Хидроградња" во Са-
раево; 

3. д-р Џемал Резаковиќ, вонреден професор на 
Медицинскиот факултет во Сараево; 

од Социјалистичка Република Македонија: 

1. Киро Хаџивасилев, член на Соборот на на-
родите на Сојузната скупштина; 

2. Драги Тозија, претседател на Просветно-кул-
турниот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија; 

3. Иван ,Петров, професор на Природно-мате-
матичкиот факултет во Скопје; 

од Социјалистичка Република Словенија: 

1. д-р Роберт Блинц, редовен професор на Фа-
култетот за природни науки и технологија на Уни-
верзитетот во Љубљана; 

2. Лев Модиц. публицист од Љубљана; 
3. д-р Јоже Вилфаи, член на Соборот на наро-

дите на Сојузната скупштина; 

од Социјалистичка Република Србија: 

1. Мома Марковиќ, член на Советот на феде-
рацијата; 

2. д-р Драгутин Тешиќ, претседател на Прос-
ветно-културниот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Србија; 

3. Душан Чкребиќ, претседател на Републичката 
стопанска комора на Социјалистичка Република 
Србија; 

од Социјалистичка Република Хрватска: 

1. д-р инж. Иван Јурковпќ, академик и член 
на Извршниот совет на Саборот на Соти а листич-
ка Република Хрватска, 

2. д-р Јосип Хрнчевиќ, член па Советот i n 
федерацијата, 

3. Маријан Детонп, академик и редовен про-
фесор на Академијата на ликовите уметности во 
Загреб, 

од Социјалистичка Република Црна Гора: 

1 д-р Звонимир Дамјановиќ, професор на При« 
родно-математичкиот факултет во Белград; 

2. Душан Костиќ, писател од Белград; 
3 д-р Бранко Зоговиќ, управник на Медицин-

скиот центар во Иванград; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Војво-
дина: 

1. Тибор Минда, потпретседател на Покраин-
скиот извршен совет; 

2. д-р Богољуб Станковиќ, декан на Пр^родно-
математичкиот факултет во Нови Сад; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Косово: 

-1 д-р Есад Мекули, писател од Приштина; 
2 Михајло Звицер, секретар на Покраинскиот 

комитет на СК Косово. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 791 
7 март 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествено« Претседател 

политичкиот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коматина, с р. Мика Шпиљак, с. р. 

151. 

Врз обнова на Уставниот амандман IX точка t 
став 3 алинеја 4, во врска со член 36 став 1 од 
Законот за избор на сојузни пратеници, Сојузната 
скупштина, на предлог од Комисијата за избор и 
именувања, на седницата на Соборот на народите 
од 6 март 1973 година и на седницата на Ошнте-
ствено-политичкиот собор од 6 март 19734 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

1. Во,, Сојузната изборна комисија се именуваат: 
1) за^ претседател Јосип Студии, судија на Вр-

ховниот суд на Југославија; 
за заменик-претседател Воислав Кнежевиќ, 

судија на Врховниот суд на Југославија; 
2) за секретар Хрвое Бачиќ, помошпик-сехре-

тар за законодавство на Сојузната скупштина; 
за заменик-секретар Лека Илиќ. шеф на Служ-

бата на Сојузната скупштина за пратеници; 
3) за член Борислав Личеноски, заменик-сојузси 

јавен обвинител; 
за заменик Золтан Биро, судија на Врховниот 

стопански суд; 
4) за член Јожко Хумар, судија на Врховниот 

суд на Југославија; 
за заменик Мурат Морина, советник во Служ-

бата на Сојузната скупштина; 
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5) за член Трајко Трајковски, секретар на 
Комисијата на Сојузната конференција на ССРНЈ 
за избор и изборен систем; 

за заменик Даница Кастел, секретар во Секре-
таријатот на Сојузната конференција на ССРНЈ; 

6) за член Владимир Мијановиќ, секретар на 
Синдикатите на услужните дејности на Југосла-
вија; 

за заменик Мара Кустуриќ, член на Сојузниот 
одбор на СЗБНОВ на Југославија; 

7) за член Матко Топаловиќ, член на Секре-
таријатот на Претседателството на Сојузот на мла-
дината на Југославија; 

за заменик Љуба Бановиќ, член на Секрета-
ријатот на Претседателството на Сојузот на мла-
дината на Југославија. 

2. Досегашниот претседател, секретарот и члено-
вите на Сојузната изборна комисија, како и нивните 
заменици, кои не се наведени во точка 1 на оваа 
одлука, се разрешуваат од должноста во Сојузната 
изборна комисија. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 792 
7 март 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот Претседател 

собор, на Соборот на народите, 
Радомир Коприна, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

152. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3 во врска со член 94 став 1 од Законот за со-
јузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации, Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 6 март 1973 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 6 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ФОРМИРАЊЕ МОНЕТАРЕН СОВЕТ НА ЈУГО-
СЛАВИЈА И НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА МОНЕТАРНИОТ 

СОВЕТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Одлуката за формирање Монетарен совет на 
Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/70) и 
Одлуката за именување претседател и членови на 
Монетарниот совет на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 59/70) престануваат да важат. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 781 
7 март 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политич- Претседател 

киот собор, на Соборот на народите, 
Радомир Поматна, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

153. 

Врз основа на член 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, во врска со 
член 32 став 2 од Основниот закон за општествените4 

стоковни резерви, Сојузната скупштина, на седни-
цата на Соборот на народите од 6 март 1973 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 6 март 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН'НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1973 ГОДИНА 

Се одобрува Финансискиот план на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи за 
1973 година, што го донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи, на 
седницата од 23 ноември 1972 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 784 
7 март 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Соборот на народите, 
Васил Гривчев, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

154. 

Врз основа на член 6 од Законот за евиденција 
на движењето на средствата во областа, на општата, 
заедничката и друга потрошувачка („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/72), сојузниот секретар за финан-
сии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ДВИЖЕЊЕТО 
НА СРЕДСТВАТА ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА, 

ЗАЕДНИЧКАТА И ДРУГА ПОТРОШУВАЧКА 

Член 1 
Како општа потрошувачка во смисла на За-

конот за евиденција на движењето на средствата 
во областа на општата, заедничката и друга потро-
шувачка (во понатамошниот текст: Законот) се под-
разбираат потрошените средства за задоволување 
на општите општествени потреби за чие остварува-
ње средствата се обезбедуваат од приходите од ода-
ночување на доходот на организациите на здруже-
ниот труд, на личните доходи на граѓаните и од 
другите видови даноци односно придонеси и при-
ходи што се утврдуваат врз основа на закон, без 
оглед на тоа дали задоволувањето на тие општи 
општествени потреби се финансира од буџетот на 
општествено-политичката заедница или од фондо-
вите што ги основале општествено-политичките за-
едници. 

Како заедничка потрошувачка во смисла на 
одредбите на Законот се подразбираат потрошените 
средства за задоволување на заедничките опште-
ствени потреби на работните луѓе во самоуправните 
интересни заедници формирани за одредени опште-
ствени дејности што се финансираат од придоне-
сите од доходот на организациите на здружениот 
труд и од личните доходи на граѓаните, без оглед 
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на тоа дали обврска за формирање на самоуправни 
интересни заедници и обврската за плаќање на 
придонеси се утврдени врз основа на општествен 
договор, самоуправна спогодба или врз основа на 
закон. 

Како друга потрошувачка се подразбира потро-
шувачката наведена во член 1 став 2 на Законот. 

Член 2 
Евиденција за движењето на средствата (за 

остварувањето на приходите и расходите) во областа 
на општата, заедничката и друга потрошувачка, 
водат надлежните органи на општествено-политич-
ките заедници, на фондовите на општествено-поли-
тичките заедници, на интересните заедници, како и 
органите и организациите на кои средства им се 
распоредуваат од буџетот и од фондовите на оп-
штествено-политичките заедници, односно Служба-
та на општественото книговодство за нивна сметка. 

Член 3 
Органите од член 2 на ОВОЈ правилник ја водат 

евиденцијата за движењето на средствата на оп-
штата, заедничката и друга потрошувачка, во смис-
ла на член 2 од Законот, и и доставуваат на Служ-
бата на општественото книговодство извештаи на 
обрасците: 

1) Извештај за приходите и за користењето на 
средствата на буџетот на општествено-политичката 
заедница — образец Б; 

2) Извештај за приходите и за користењето на 
средствата на фондот на општествено-политичката 
заедница односно на интересната заедница (дејност 
образование и воспитување, култура, наука, здрав-
ствено осигурување, пензиско и инвалидско осигу-
рување, детски додаток, непосредна детска зашти-
та, вработување и други општествени дејности) — 
образец Ф; 

ЗГ Извештај за приходите и за користењето на 
средствата на органите на управата, на организаци-
јата на здружениот труд од нестопанството односно 
на друг корисник на општествени средства — обра-
зец Р. 

Обрасците од став 1 на овој правилник се обја-
вени кон ОВОЈ правилник и се негов составен дел. 

Член 4 
Податоците за пополнување на извештаите од 

член З'на ОВОЈ правилник органите од член 2 на 
ОВОЈ правилник ги обезбедуваат врз основа на по-
датоците содржани во актите за финасирањето на 
општествено-политичките заедници, на фондовите 
на интересните заедници, на органите и другите 
корисници на општествени средства и врз основа на 
податоците од своето книговодство. 

Член 5 
Органите од член 2 на овој правилник, во рам-

ките на одделни општествени дејности (здравство, 
пензиско осигурување, образование и слично), мо-
жат да се договорат за единствената методологија 
за водење на евиденцијата и за обезбедување на 
податоците за пополнување на извештаите од член 
3 на овој правилник, која е во согласност со про-
писите за водењето на евиденцијата за нивното 
финансиско работење. 

Член 6 
На Службата на општественото книговодство 

Kaj која се водат нивните жиро-сметки надлежните 
органи на општествено-политичките заедници, на 
фондовите на општествено-политичките заедници и 
на фондовите на интересните заедници, како и ор-
ганите и организациите на кои средствата им се 
обезбедуваат во буџетот или во фондот на опште-
ствено-политичката заедница односно на интерес-
ната заедница ќ доставуваат извештаи на пропиша-
ните обрасци, најдоцна до 15 во наредниот месец за 
изминатиот период на годината (кумулативно). 
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Член 7 
Службата на општественото книговодство врши 

контрола на примените извештаи во смисла на член 
5 став 2 на Законот. 

Службата на општественото книговодство врши 
збирна обработка на податоците од извештаите, и 
тоа: за буџетите (образец Б) посебно за општините, 
за републиките и за автономните покраини и за 
федерацијата, за фондовите и за другите средства 
на општествено-политичките заедници и на инте-
ресните заедници (образец Ф) посебно за општини-
те, за републиките и за автономните покраини и за 
федерацијата и по Дејностите (видовите) и за ор-
ганите и другите корисници на општествени сред-
ства (образец Р) — по дејностите. 

Член 8 
Службата на општественото книговодство е 

должна обработените податоци од член 7 на ОВОЈ пра-
вилник да им ги доставува на користење на опште-
ствено-политичките заедници и на другите заинте-
ресирани органи и организации најдоцна во рок о ќ 
30 дена од денот на истекот на периодот за КОЈ се 
поднесуваат извештаите. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6-2686/1 
15 февруари 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

Образец Б 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИТЕ И ЗА КОРИСТЕЊЕ-
ТО НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА 

(назив 

на општествено-политичката заедница) 
за периодот од 1 јануари до 197 година 

ПРИХОДИ 

Износ во 
динари 

1 2 3 4 5 

I. СРЕДСТВА ПРЕНЕСЕНИ 
ОД ПРЕТХОДНАТА ГО-
ДИНА 

01 Салдо на жиро-сметката 
02 Состојба на издвоените сред-

ства за инвестиции 
03 Состојба на средствата на 

резервите 
Се (01 до 03) 

II. СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ 
ВО ТЕКОВНАТА ГОДИ-
НА 

1. Даноци од доходот 
1.1 Данок од личниов доход 

од работен однос 
1.2 Данок на доход 
1.3 Данок од личниот доход 

од земјоделска дејност 
1.4 Данок од личниот доход 

од вршење на самостојни 
дејности 

Р
ед

ен
 

бр
од

 Вид на средствата 
Прет-
ходен 
период 

Теко-
вен 

период И
нд

ек
с 
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1.5 Данок од вкупниот при-
ход на граѓаните 
Се (1.1 до 1.5) 

2. Даноци на промет и на 
имот 

2.1 Основен данок на промет 
на производи и услуги 

2.2 Посебен републички од-
носно прокраински данок 
на промет на производи и 
услуги 

2.3 Посебен општински да-
нок на промет на произ-
води и услуги 

2.4 Данок на промет на не-
движности и права 

2.5 Данок на приход од имот 
и од имотни права и да-
нок на имот 

2.6 Други даноци 
Се (2.1 до 2.6) 

3. Такси 

3.1 Судски такси 
3.2 Административни такси 
3.3 Комунални такси 
3.4 Други такси 

Се (3.1 до 3.4) 

4. Царини и посебни да-
вачки 

4.1 Царини 
4.2 Посебни такси на увезе-

ни стоки 
4.3 Посебни давачки на уве-

зени стоки 
4.4 Други давачки 

СЅ (4.1 до 4.4) 

5. Приходи според посебни 
прописи 

5.1 Придонес за користење 
на градско земјиште 

5.2 Други приходи според по-
себни прописи 
Се (5 1 + 5.2) 

6. Приходи на органите и 
други приходи 

6.1 Приходи на органите 
6.2 Други приходи (камати, 

казни и др) 
Се (6.1 + 6 2) 

7. Вкупно тековни непо-
средни приходи 
(збир од 1 до 6) 
од што 

7 1 Од стопанството 
7.2 Од нестопанството 
7 3 Од населението 

8. Приходи од други оп-
штествено-политички за-
едници 

8.1 Придонеси 
8.2 Отстапени приходи 

8.3 Општи дополнителни 
средства 

8.4 Наменски дополнителни 
средства 
С6 (8.1 до 8.4) 

9. Позајмени и вратени 
средства 

9 1 Кредитни од банки 
9.2 Средства на заеми 
9.3 Вратени, издвоени и ос-

лободени средства 
С6 (9.1 до 9.3) 

10. Вкупно расположивите 
средства 
( 0 + 7 + 8 + 9) 

РАСХОДИ 

Р
ед

ен
 

бр
ој

 Користени средства 

Износ во 
динари 

Прет« Теко-
ходен вен 
период период И

нд
ек

с 

I. РАСПОРЕДЕНИ СРЕД-
СТВА ЗА ОПШТА ПО-
ТРОШУВАЧКА 

01 Дејност на органите на оп-
штествено-политичката за-
едница: 
— средства за редовната деј-

ност 
— средства за посебни наме-

ни 
02 Народна одбрана 
03 Дејност на општествено-по-

литичките организации и на 
здруженијата на граѓани 

04 Нестопански инвестиции: 
— средства за тековни вло-

жувања 
— средства за отплата на 

ануитети 
Вкупно (01 до 04) 

II. РАСПОРЕДЕНИ - СРЕД-
СТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА 
ПОТРОШУВАЧКА 

05 Дејност на образованието и 
воспитувањето 

06 Научна дејност 
07 Културно-просветна ,дејност 
08 Социјални грижи 
09 Здравствена заштита 
10 Комунална дејност 
11 Дејност на месните заедници 

Се (05 до 11) 
ВКУПНО: (01 до И) 
од што: 
а) непосреден потрошок од 

буџетот 
— на расходи што имаат ка-

рактер на лични примања 
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1 2 3 4 5 

— на расходи од материја-
лен карактер 

— на инвестициони расходи 
б) средства пренесени на дру-

ги корисници 

III. ПРИХОДИ И ДОПОЛ-
НИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
ОТСТАПЕНИ НА ДРУ-
ГИ ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕД-
НИЦИ 

12 Придонес на други опште-
ствено-политички заедници 

13 Отстапени приходи 
14 Дополнителни средства — од 

што: 
— општи дополнителни 

средства 
— наменски дополнителни 

средства 
Се (12 до 14) 

IV СРЕДСТВА ЗА ИНТЕР-
ВЕНЦИИ ВО СТОПАН-
СТВОТО 

15 Инвестиции во стопанството 
16 Интервенции во стопанство-

то — од што: 
— средства за враќање на 

давачки 
— средства за компензации, 

премии, регреси и надо-
местоци 

— средства за обврски по 
вонбуџетскпот биланс 

Се (15 + 16) 

V. ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ 
СРЕДСТВА 

17 Орочени средства 
18 Издвоени средства 
19 Средства на резервите 

Се (17 до 19) 
20 Вкупно користени средства 

(01 до 19) 

VI. СОСТОЈБА НА СРЕД-
СТВАТА 

21 Вкупно расположивите сред-
ства минус вкупно користе-
ните средства 

VII ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

1. Обврски 
1.1 Состојба на искористе-

ните позајмици од сред-
ствата на резервите 

1 2 Состојба на искористени-
те кредити 

1.3 Состојба на другите об-
врски 

1.4 Се (1.1 до 1.3) 
Од што: 

Ј 2 3 4 5 
1.5 Состојба на втасаните 

обврски 
1.6 А од што: спрема сто-

панството 

2. Средства и побарувања 

2.1 Состојба на жиро-
еметките 

2.2 Состојба на дадените 
кредити 

2.3 Состојба на орочените 
средства 

2 4 Состојба на издвоените 
средства на посебни 
сметки 

2.5 Состојба на издвоените 
средства според посебни 
прописи 

2.6 Состојба на втасаните 
побарувања 

2.7 Состојба на средствата 
на резервите 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОБРАЗЕЦОТ В 

На овој образец поднесуваат извештај сите оп-
штествено-политички заедници, а ги содржи пода-
тоците за приходите по изворите и за користењето 
на средствата на буџетот по основните намени. 
Извештајот го поднесува надлежниот орган на 
управата или друг орган на општествено-политич-
ката заедница што, врз основа на важечките про-
писи или друг акт на општествено-политичката за-
едница, ја води евиденцијата за извршувањето на 
буџетот на односната општествено-политичка за-
едница. 

1. Приходи 

Во рубриките (I — 01 до 1.3) — се искажуваат 
слободните парични средства пренесени од претход-
ната година и расположивите за потрошувачка во 
тековната година. Издвоените средства за инвести-
ции и средствата на резервите се искажуваат во 
износите што се наоѓаат на посебните сметки. 

Во рубриката Данок од личниот доход од рабо-
тен однос (II-1.1) — се искажува приходот од да-
нокот од личниот доход од работен однос установен 
со законот за даноците на граѓаните н^ односната 
република и автономна покраина. 

Во рубриката Данок на доход (II-1.2) — се ис-
кажува приходот од данокот на доход установен со 
законот за данокот на доход на односната огпите-
ствено-политичка заедница. 

Во рубриката Данок од личниот доход од зем-
јоделска дејност (II-1.3) — се искажува приходот 
од данокот од личниот доход од земјоделска дејност 
установен ,со законот за даноците на граѓаните на 
односната република и автономна покраина. 

Во рубриката Данок од личниот доход од врше-
ње на самостојни дејности (II-1.4) — се искажува, 
приходот од данок од личниот доход од самостојно 
вршење на занаетчиски и други стопански дејности, 
од данокот од личниот доход од самостојно вршење 
на интелектуални и дру^и нестопански услуги, од 
данокот од личниот доход од авторски права, па-
тенти и технички унапредувања установени со за-
конот за даноците на граѓаните на односната ре-
публика и автономна покраина. 

Во рубриката Данок од вкупниот приход на 
граѓаните (II-1.5) - се искажува приходот од да-
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нокот од вкупниот приход на граѓаните установен 
со законот за даноците на граѓаните на односната 
република и автономната покраина. 

Во рубриката Основен данок на промет на про-
изводи и услуги (II-2.1) - се искажува приходот 
од основниот данок на промет на производи и ус-
луги установен со Законит за оданочување на про-
изводи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72), а платен врз основа на Тарифата 
на основниот данок на промет. 

Во рубриката Посебен републички односно по-
краински данок на промет на производи и услуги 
(И-2.2) - се искажува приходот од посеб,ниот ре-
публички односно покраински данок на промет на 
производи и услуги, установен со Законот за ода-
ночување на производи и услуги во прометот и со 
соодветниот закон на републиката и автономната 
покраина, а КОЈ се плаќа врз основа на републич-
ката и покраинската Тарифа на основниот данок 
на промет 

Во рубриката Посебен општински данок на 
промет на производи и услуги (II-2.3) — се иска-
жува приходот од посебниот општински данок на 
промет на производи и услуги установен со Законот 
за оданочување на производи и услуги во прометот, 
со соодветниот закон на републиката и автономната 
покраина и со одлуката на општинското собрание 
— за данокот на прометот што општината самостој-
но ќе го воведе, а платен врз основа на републич-
ките, покраинските и општинските тарифи на од-
носниот данок. 

Во рубриката Данок на промет на недвижности 
и права (II-2.4) — се искажува приходот од данокот 
на промет на недвижности и права, установен со 
законот за данокот на промет на недвижности и 
права на односната република и автономната по-
краина. 

Во рубриката Данок на приход од имот и од 
имотни права и данок на имот (II-2 5)— се искажува 
приходот од данокот од приходот од имот и од имотни 
права и од данокот на приходите од згради, уста-
новени со законот за даноците на граѓаните на од-
носната република и автономна покраина. 

Во рубриката Други даноци (II-2 6) — се 
искажуваат приходите од данокот на добивки од 
игри на среќа, од данокот на наследство и подаро-
ци, од данокот на товарни, друмски, моторни, при-
клучни и комби-возила, од данокот на хибридна 
лоза и од други неспоменати даноци и слично, 
установени со законот за даноците на граѓаните на 
односната република и автономна покраина, како и 
од данокот на добивката на странски изведувачи 
на инвестициони работи и од данокот на добивката 
на странски лица што вложуваат средства во до-
машни стопански организации, установени со со-
одветните закони. 

Во рубриките во кои се внесуваат даноците о^ 
личниот доход се искажуваат и соодветните при-
донеси од личниот доход што им припаѓаат на 
општествено-политичките заедници, ако не се во-
ведени даноци од личниот доход. 

Во рубриките Такси (II-3.1 до 3.4) — се иска-
жуваат приходите од администативни, комунални, 
судски и други такси во готови пари, утврдени со 
законите на федерацијата, на републиките и на ав-
тономните покраини односно со тарифите, вклучу-
вајќи ги и тарифите на општинските собранија. 

Во рубриките Царини (II-4 1) и Посебни такси 
на увезени стоки (II-4 2) — се искажуваат прихо-
дите од царини и од такси утврдени со Царинскиот 
закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65, 15/67, 30/68, 
и 32/70), со Законот за Царинската тарифа („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/63, 
22/68, 30/68, 17'69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 
и 71/72), со Законот за посебната такса на увезени 
стоки (, Службен лист на СФРЈ", бр. 31/70) и со 
други П Р О П И С И 

Во рубриката Посебни давачки на увезени сто-
ки (II-4 3) — се искажуваат приходите од посебните 

давачки при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи и други стоки, утврдени со Законот за 
посебните давачки при увозот на земтоделски и 
прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/68). 

Во рубриката Други давачки (II-4.4) - се иска-
жуваат приходите од давачки за израмнување на 
даночното оптоварување, утврдени со Законот за 
посебна давачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/68) и од давачките за царинско еви-
дентирање утврдени со Законот за Царинската та-
рифа како и од -други царински давачки утврдени 
со важечките прописи. 

Во рубриките Приходи според посебни пропи-
си (И-5.1 и 5 2) - се искажуваат приходите што не 
можат да се подведат под ниеден од напред наве-
дените облици на приходи, а се установени со по-
себни прописи и во целост или делум му припаѓаат 
на буџетот на соодветната општествено-политичка 
заедница. 

Во рубриката Приходи на органите (II-6.1) -
се искажуваат приходите на државните органи ос-
тварени со нивната дејност. 

Во рубриката Други приходи (II-6 2) - се иска-
жуваат приходите од камата, од казни по прекршо-
ци и слични приходи. 

Во рубриката Придонеси (II-8.1) - се иска-
жуваат придонесите (котизација) што една опште-
ствено-политичка заедница и ги плаќа на друга 
општествено-политичка заедница. 

Во рубриката Отстапени приходи (II-8 2) - се 
искажуваат приходите што се остваруваат преку 
утврдените инструменти за финансирање на опште-
ствено-политичките заедници, а кои општествено-
-политичките заедници меѓусебно ги отстапуваат за 
финансирање на одредени заеднички потреби и 
функции. 

Во рубриката Општи дополнителни средства 
(II-8.3) — се искажуваат приходите што пошироки-
те општествено-политички заедници им ги даваат 
на потесните општествено-политички заедници како 
општи дополнителни средства. 

Во рубриката Наменски дополнителни средства 
(II-8 4) — се искажуваат приходите што пошироки-
те општествено-политички заедници им ги даваат на 
потесните општествено-политички заедници како 
наменски дополнителни средства. 

Во рубриката Кредити од банки (И-9 1) - се ис-
кажуваат средствата на искористените кредити што 
ги зела општествено-политичката заедница, без ог-
лед дали се искажуваат во буџетот или не 

Во рубриката Средства на заеми (II-9 2) - се 
искажуваат средствата собрани по пат на јавни 
заеми за одделни потреби што се финансираат од 
буџетот на општествено-политичката заедница, без 
оглед дали се користат преку сметката на буџетот 
или не. 

Во рубриката Вратени, издвоени и ослободени 
средства (II-9 3) — се искажуваат средствата што во 
текот на извештајниот период се вратени од даде-
ните депозити, гарантни износи и слично, односно 
што се ослободени за употреба од посебните сметки 
на кои биле издвоени или орочени, освен средствата 
што се искажани во рубриките 01 до 03 

Во рубриките 7 1 до 7 3 — се искажуваат теков-
ните непосредни приходи според структурата на из-
ворите на приходите: од стопанството, од нестопан-
ството и од населението. Приходите според оваа 
структура подносителите на извештаите ги распоре-
дуваат врз основа на распоредувањето на приходите 
според сметките предвидени со Наредбата за упла-
тување на приходите на општествено-политичките 
заедници, интересните заедници и фондовите 
(„Службен лист на СФРЈ", 6poj 70/72). 

" Делот на приходите што не припаѓа на ниеден 
извор на приходите од претходниот став, подноси-
телот на извештајот ќе го распореди во изворот на 
приходите на КОЈ претежно му припаѓа. 
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Како- приходи на тековната година — во сите 
рубрики се искажуваат приходите што се уплатени 
во една календарска година, без оглед кога стигна-
ле на сметката на буџетот. Во случај на продолжено 
финансирање сите приходи уплатени во јануари се 
искажуваат како приходи на тековниот, а не на 
претходниот период. 

П. Расходи 

Во рубриката Дејност на органите на општестве-
но-политичката заедница (1-01) — се искажуваат 
средствата што со буџетот им се распоредени (пре-
несени) на сите државни органи на управата што 
се финансираат од буџетот. 

Во рубриката Народна одбрана (1-02) — се ис-
кажуваат средствата распоредени и потрошени од 
буџетот на општествено-политичката заедница за 
намирување на потребите на народната одбрана. 
Средствата потрошени за потребите на работната 
заедница на органот на управата надлежен за ра-
ботите на народната одбрана (секретаријат, одделе-
ние, отсек и сл.), се искажуваат во рамките на ос-
новната намена 01 — Дејност на органите на оп-
штествено-политичката заедница. 

Во рубриката Дејност на општествено-политич-
ките организации и на здруженијата на граѓани 
(1-03) - се искажуваат средствата на буџетот рас-
поредени за финансирање на општествено-политич-
ките организации и на здруженијата на граѓани. 

Во рубриката Нестопански инвестиции (1-04) — 
се искажуваат средствата на буџетот за тековните 
инвестициони вложувања, за отплатување на ануи-
тети и за плаќање на гаранции, што непосредно се 
плаќаат од буџетот. Средствата за инвестиции за 
општествени дејности се искажуваат во рамките на 
соодветните намени од 05 до 11. 

Во рубриките 05 до 11 — се искажуваат сред-
ствата за општествени дејности (образование ^ в о с -
питување, научна дејност, културно-просветна деј-
ност, социјални грижи, здравствена заштита, кому-
нална дејност, дејност на месните заедници). 

Кај секоја од овие намени збирно се искажуваат 
средствата за редовна дејност, за посебни намени и 
за инвестиции. 

Како средства за редовна дејност се сметаат 
средствата распоредени со буџетот за вршење на 
редовните функции на одделни корисници на оп-
штествени средства. 

Средствата за намените од 01 до 11 се искажу-
ваат вкупно и се расчлануваат на: дел на средства-
та непосредно^ потрошени од буџетот и на дел на 
средствата што им е пренесен на други корисници. 

Како непосреден потрошок од буџетот — се ис-
кажува делот на средствата што е исплатен непо-
средно од буџетот по сите основни намени од 01 до 
И Непосредниот потрошок треба да се распореди на 
расходи што имаат карактер на лични, материјални 
и инвестициони расходи. 

Како средства пренесени на други корисници се 
искажува делот на средствата на буџетот распоре-
ден по основните намени од 01 до 11, кој во вид на 
дополнителни ИЈ;И отстапени средства им е прене-
сен односно уплатен за одредени намени на други 
корисници, кои овие средства ќе ги прикажат во 
СВОЈОТ извештај како СВОЈ приход односно расход. 
Во оваа рубрика се искажуваат збирно средствата 
за редовна дешост, за посебни намени и за финан-
сирање инвестиции. 

Во рубриката Придонес на други општествено-
политички заедници (III-12) — се искажуваат сред-
ствата што општествено-политичките заедници им 
ги обезбедуваат на други општествено-политички 
заедници за финансирање на утврдените функиич. 

Во рубриката Отстапени приходи (111-13) — се 
искажуваат средствата што општествено-политич-
ките заедници ги отстапуваат на буџетите на поши-
роките или потесните општествено-политички заед-
ници по основ на заедничко финансирање на одве-
дени функции или врз основа на посебни, прописи. 

Во рубриката Дополнителни средства (III-14) — 
се искажуваат дополнителните средства што од бу-
џетот на пошироката општествено-политичка заед-
ница му се даваат на буџетот на потесната опште-
ствено-политичка заедница, со тоа што посебно се 

'Искажуваат општите дополнителни средства, а по-
себно наменските дополнителни средства. 

Во рубриката Инвестиции во стопанството 
(IV-15) — се искажуваат средствата што општестве-
но-политичките заедници ги обезбедуваат од буџе-
тот за вложување во стопански инвестиции, и тоа 
за тековни вложувања, за отплатување на ануите-
ти и за плаќање на гаранции. 

Во рубриката Интервенции во стопанството 
(IV-16) — се искажуваат средствата што од буџетот 
општествено-политичките заедници им ги обезбеду-
ваат на организациите на здружениот труд од сто-
панството за враќање на царински, даночни и други 
давачки, како и средствата за компензации, премии, 
регреси и други надоместоци. Посебно се искажу-
ваат средствата за обврските по вонбуџетскиот би-
ланс, што се обезбедуваат од буџетот. 

Во рубриките Орочени средства (V-17), Издвоени 
средства (V-18) и Средства на резервите (V-19) — се 
искажуваат средствата на буџетот издвоени во те-
кот на годината за средствата на резервите, на по-
себните сметки, според посебни прописи и сл. 

Користењето на средствата на тековната буџет-
ска резерва и намирувањето на обврските од пора-
нешните години се искажуваат во соодветните руб-
рики од 01 до 19. 

Образец Ф 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИТЕ И ЗА КОРИСТЕЊЕ-
ТО НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА 

(назив на 

фондот на општествено-политичката заедница од-
носно на интересната заедница) 

за периодот од 1 јануари до 197 год. 

ПРИХОДИ 

Ре
де

н 
бр

ој
 

1 2 3 4 5 

I. СРЕДСТВА ПРЕНЕСЕНИ 
ОД ПРЕТХОДНАТА ГО-
ДИНА 

1 Салдо на жиро-сметката 
2 Состојба на издвоените сред-

ства за инвестиции 
3 Состојба на средствата на ре-

зервите 
4 Вкупно (1 до 3) , 

II. СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ 
ВО ТЕКОВНАТА ГОДИ-
НА 

1. Непосредно остварени 
приходи 

5 Придонеси и даноци по основ 
на личните доходи 

6 Придонеси и даноци на до-
ходот 

7 Данок на промет 
8 Приходи според посебни про-

писи 

и з н о с во 
Денари 

Прет« Теко-
ходен вен 
период период 

Вид на средствата 
И

нд
ек

с 
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9 Се (5 до 8) 
од што: 

10 — од стопанството 
11 — од нестопанството 
12 — од населението ' 

2. Средства примени од дру-
ги корисници 

13 Од буџетот 
14 Од фондовите на интересните 

заедници 
15 Од фондовите на општестве-

но-политичките заедници 
16 Од организациите на здру-

жениот труд од стопанството 
17 Од организациите на здру-

жениот труд од нестопанст-
вото 

18 Од граѓаните и граѓанските 
правни лица 

19 Се (13 до 18) 
20 ВКУПНО (9 + 19) 

3. Кредити 
средства 

и ослободени 

21 Средства на искористените 
кредити 

22 Наплатени отплати 
23 Наплатени камати, пенали 

и сл. 
24 Вратени орочени и издвоени 

средства 
25 С6 (21 до 24) 
26 ВКУПНО РАСПОЛОЖИВИ-

ТЕ СРЕДСТВА (4Н 20+25) 

РАСХОДИ 

Р
од

е«
 

бр
ој

 

Користени средства 

Износ во 
динари 

Црет- Теко-
ходен вен 
период период 

III. РАСХОДИ НА РАБОТ-
НАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ФОНДОТ ОДНОСНО НА 
ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕД-
НИЦА И НА ОРГАНИТЕ 
НА УПРАВУВАЊЕТО НА 
ФОНДОТ ОДНОСНО НА 
ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕД-
НИЦА 

27 Средства пренесени на ра-
ботната заедница на фондот 
односно на интересната за-
едница 

28 Расходи на органите на уп-
равувањето на фондот — од-
носно на интересната заед-
ница 
Од што: 

29 — исплатени нето лични до-
ходи 

30 — придонеси на личните до-
ходи 

31 - материјални расходи 
32 Се (27 + 28) 

IV РАСХОДИ ОД ФУНКЦИ-
ОНАЛЕН КАРАКТЕР 

1. Непосредни расходи на 
фондот 

33 Расходи што имаат карактер 
па лични примања 

34 Расходи од материјален ка-
рактер 

35 Се (33 + 34) 

2. Средства пренесени на 
други корисници 

36 Средства пренесени на орга-
низациите на здружениот 
труд 

37 Средства пренесени на други 
фондови 

38 Се (36 + 37) 

3. Кредити дадени на други 
корисници 

39 Кредити дадени за финанси-
рање на дејноста 

40 Отплати на кредити корис-
тени за финансирање на деј-
носта 

41 Се (39 + 40) 
42 ВКУПНО (35 + 38+41) 

V. ИНВЕСТИЦИОНИ РАС-
ХОДИ 

43 Исплати непосредно од фон-
дот 

44 Средства за инвестиции пре-
несени на организациите на 
здружениот труд 

45 Средства за инвестиции пре-
несени на други фондови 

46 Кредити дадени за инвести-
ции 

47 Отплати на кредити за ин-
вестиции 

48 Се (43 до 47) 

VI ИЗДВОЕНИ И ОРОЧЕНИ 
СРЕДСТВА 

49 Орочени средства 
50 Издвоени средства за испла-

ти за инвестиции, гарантни 
износи и депозити 

51 Издвоени средства според 
посебни прописи 

52 Издвоени средства на резер-
вите 

53 Се (49 до 52) 
54 Вкупно користените средства 

(324-42 + 48+ Џ2) 
од што: 

55 Средства пренесени на други 
корисници 

56 Непосредни расходи од фон-
дот (57 + 58 +59) 
од што. 

57 Расходи што имаат карактер 
на лични примања 

58 Расходи од материјален ка-
рактер 

59 Расходи од инвестиционен 
карактер 

И
нд

ек
с 
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1 2 3 4 5 

VII. СОСТОЈБА НА СРЕД-
СТВАТА 

60 Вкупно расположивите сред-
ства минус вкупно користе-
ните средства 

VIII ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

1. Обврски 
61 Состојба на искористените 

позајмици 
62 Состојба на искористените 

кредити 
63 Состојба на другите обврски 
64 Се (61 до 63) 

од што. 
Состојба на втасаните обвр-
ски 
а од што: спрема стопанс-
твото 

2. Средства и побарувања 

65 Состојба на жиро-сметката 
66 Состојба на дадените кре-

дити 
67 Состојба на орочените сред-

ства 
68 Состава на издвоените сред-

ства за исплати за инвести-
ции, гарантни износи и де-
позити 

69 Состојба на издвоените сред-
ства на посебните сметки 
според посебни прописи 

70 Состојба на втасаните поба-
рувања 

71 Состојба на средствата на 
резервите 

I 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТА-
ЈОТ НА ОБРАЗЕЦОТ Ф 

На ОВОЈ образец поднесуваат извештај надлеж-
ните органи на фондовите на општествено-политич-
ките заедници и на интересните заедници кои, врз 
основа на прописи или друг акт ria општествено-по-
литичката заедница, односно на статутот или друг 
акт на надлежниот орган на управувањето на фон-
дот или на" интересната заедница, водат евиденци-
ја за извршувањето на финансискиот план или на 
друг акт од финансирање на односниот фонд или 
на односната заедница Надлежните органи врз ос-
нова на книговодствените податоци поднесуваат из-
вештај за финансиското работење на фондот или 
на интересната заедница, и тоа за сите приходи, за 
нивниот распоред и за нивното користење. 

I. Приходи 

Во рубриката од ред. бр. 1 до 3 - се искажу-
ваат слободните парични средства пренесени од 
претходната година (со состојбата на 1 јануари) и 
расположивите за потрошувачка во тековната година. 
Издвоените средства за инвестиции и средствата на 
резервите се искажуваат во износите што се нао-
ѓаат на посебните сметки. 

Во рубриките Придонеси и даноци по основ 
на личните доходи (ред. бр. 5) и Придонеси и даноци 
на доходот (ред бр. 6) — се искажуваат приходите 
што се установени со прописите на општествено-
политичката заедница или се остваруваат врз осно-

ва на општествени договори и самоуправни спогод-
би, како и отстапените приходи од придонесите и 
даноците што од збирните сметки на буџетите и фон-
довите по инструментите му се пренесуваат на од-
реден фонд, а не во буџетот односно во друг фонд. 

Во рубриката Данок на промет (ред. бр 7) - се 
искажуваат приходите од отстапениот дел на данокот 
на промет. 

Во рубриката Приходи според посебни прописи 
(ред. бр 8) - се искажуваат средствата што се по-
себни прописи се одредени како изворен приход на 
фондот, а не се искажуваат во буџетот на општес-
твено-политичката заедница. 

Во рубриките под ред. бр. 9 до 12 - се искажу-
ваат тековните непосредни приходи по структурата 
на изворите на приходите, од стопанството, од не-
стопанството и од населението. Приходите според 
оваа структура подносителите на извештаите ги 
распоредуваат врз основа на распоредувањето на 
приходите според сметките предвидени со Наредбата 
за уплатување на приходите на општествено-поли-
тичките зааедници, интересните заедници и фондо-
вите. 

Делот на приходот што не му припаѓа на ниеден 
извор на приходите од претходниот став, подносите-
лот на извештајот ќе го распореди во изворот на 
приходите на КОЈ претежно му припаѓа. 

Во рубриките под ред бр. 13 до 19 — се иска-
жуваат приходите примени, без обврска за враќање, 
од буџетите на општествено-политичките заедници, 
од другите фондови на општествено-политичките 
заедници, од интересните заедници, од организации-
те на здружениот труд, од граѓани и од граѓански 
правни лица, за финансирање на дејноста и на 
одделни намени. / 

Во рубриките под ред. бр. 21 до 24 — се иска-
жуваат средствата на искористените кредити (21) 
што служат за покритие на потребите предвидени со 
финансискиот план на фондот (без оглед дали се 
пренесуваат на жиро-сметката), средствата на на-
платените отплати (22) по основ на порано дадените 
кредити, средствата од наплатените камати на де-
позити, средствата од наплатените пенали, обесште-
тувања и слично (23) и вратените орочени и издво-
ени средства (24) по основ на депозити, гарантни из-
носи, орочувања, издвојувана на посебни сметки 
според посебни прописи, што во текот на годината 
ќе се ослободат за користење, освен средствата ис-
кажани во ред. бр. 1 до 3 

Како приходи на тековната година во сите руб-
рики се искажуваат приходите што во календар-
ската година^ се уплатени на сметката на фондот. 

II. Расходи 

Во рубриките под ред бр. 27 до 32 - се иска-
жуваат средствата пренесени за работата на работ-
ната заедница на фондот односно на интересната 
заедница - за расходите што непосредно се плаќаат 
врз товар на средствата на фондот односно на ин-
тересната заедница - и за работата на органите на 
управувањето на фондот односно на интересната за-
едница, со тоа што за непосредните расходи се да-
ва и структурата па трошоците. 

Во рубриките под ред бр 33 до 35 - се иска-
жуваат исплатите непосредно од фондот што имаат 
карактер па лични примања и на ,материјални тро-
шоци. 

Во рубриките под ред бр. 36 до 38 - се иска-
жуваат средствата што фондот им ги пренесува без 
обврска за враќање, на организацииве на здруже-
ниот труд или на фондовите, за финансирање на 
дејноста односно за функционалните расходи. 

Во рубриките под ред бр. 39 до 41 - се иска-
жуваат средствата што фондот им ги дава на други 
корисници во ЕИД на кредити односно со кои врши 
отплатување на кредити, а служат за финансирање 
на дејноста 

Во рубриките под ред бр 43 до 48 - се иска-
жуваат средствата што од фондот се користат за 
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намени од инвестиционен карактер ЕО ВИД на' непо-
средни исплати од фондот (43), пренесување на сред-
ствата на организации! е на здружениот труд и на 
други фондови (44 и 45), без обврска за враќање, од-
носно давање кредити или отплатување на порано 
користени кредити 

Во рубриките под ред бр. 49 до 53 — се иска-
жуваат средствата што во текот на годината се ко-
ристат за издвојување ЕО средствата на резервите 
(52) за депозити и гарантни износи (50), за задол-
жително орочување или за орочување по деловни 
аранжмани (49) и за издвојување според посебни 
прописи на посебни сметки (51) 

Користењето на ^распоредените средства, на те-
ковните резерви и намирувањето на обврските од по-
ранешните години се искажуваат во соодветните 
рубрики под ред бр 27 до 52 

4 ч 

12 Примени средства од фондо-
вите и од други средства на 
општествено-политичките за-
едници 

13 Примени средства од фондо-
вите на интересните заедници 

14 Се (11 до 13) 
15 Вкупно приходите на теков-

ната година (9+10 + 14) 

III КРЕДИТИ И ОСЛОБО-
ДЕНИ СРЕДСТВА 

Образец Р 

ИЗ В Е Ш Т А Ј 
ЗА ПРИХОДИТЕ И ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДС-
Т В А Т А Н А 

(назив на органот на управата, на организа-
цијата на здружениот труд од нестопанство-
то односно на друг корисник на општес-

твени средства) 

Ѕа периодот од 1 јануари до 

ПРИХОДИ 

197— година 

Р
ед

ен
 

бр
од

 

1 

Вид приходи 

Износ во 
динари 

Прет- Теко-
ходен вен 
период период И

нд
ек

с 

I. СРЕДСТВА ПРЕНЕСЕНИ 
ОД ПРЕТХОДНАТА ГО-
ДИНА 

1 Салдо на жиро-сметката 
2 Состојба на издвоените сред-

ства за инвестиции 
3 Состојба на средствата на 

резервите 
4 Се (1 до 3) 

16 Средства на искористените 
кредити 

17 Наплатени отплати 
18 Наплатени камати, пенали и 

сл. 
19 Вратени орочени и издвоени 

средства 
20 Искористени средства на ре-

зервите 
21 Се (16 до 20) 
22 ВКУПНО РАСПОЛОЖИВИ 

СРЕДСТВА (4+15 + 21) 

РАСХОДИ 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Користење на средствата 

Износ во 
динари 

Прет- Теко-
хсден вен 
период период И

нд
ек

с 

IV. НЕПОСРЕДНИ ФУНК-
ЦИОНАЛНИ РАСХОДИ 

23 Расходи што имаат карактер 
на материјални трошоци 

24 Договорни и законски обврс-

II. СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ 
ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 

I. Приходи по основ на ус-
луги — реализација 

Од организации на здруже-
ниот труд од стопанството 
Од организации на здруже-
ниот труд од нестопанството 
Од граѓани и граѓански прав-
ни пица 
Други непосредни приходи 
Се (5 до 8) 

2. Приходи од вршење спо-
реден дејности 

10 Од вршење на стопански деј-
ности 

3 Средства примени од други 
корисници за вршење на 
дејноста 

11 Примени и отстапени средс-
тва од буџетот 

25 Исплатени нето-лични дохо-
ди и други лични примања 

26 Придонеси по основ на лич-
ните доходи и на доходот 

27 Исплати што имаат карак-
тер на лични примања 

28 Исплати за инвестиции 
29 Отплати на кредити 
30 Други расходи 
31 Се (23 до 30) 

V. ПРЕНЕСЕНИ И ИЗДВОЕ-
НИ СРЕДСТВА 

32 Средства пренесени на други 
корисници 

33 Средства издвоени за инвес-
тиции, гарантни износи и де-
позити 

34 Издвоени средства на резер-
вите 
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1 2 3 4 5 

35 Издвоени средства по посеб-
ни прописи 

36 Се (32 до 35) 

37 ВКУПНО КОРИСТЕНИТЕ 
СРЕДСТВА (31+36) 
од што 

38 Средства пренесени на други 
корисници 

39 Непосредни расходи 
од што. 

40 Расходи што имаат карактер 
на лични примања 

41 Расходи од материјален ка-
рактер 

42 Расходи од инвестиционен 
карактер 

VI СОСТОЈБА НА СРЕД-
СТВАТА 

43 Вкупно расположивите сред-
ства минус вкупно користе-
ните средства 

VII ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

1. Обврски^ 

44 Состојба на искористените 
позајмици 

45 Состојба на искористените 
кредити 

46 Состојба на другите обврски 
47 Се на се обврски (44 до 46) 
48 Состојба на втасаните обврс-

ки 
49 Од што' спрема стопанството 

2. Средства и побарувања 

50 Состојба на жиро-сметката 
51 Состојба на дадените кредити 
52 Состојба на орочените сред-

ства 
53 Состојба на средствата издво-

ени на посебни сметки 
54 Состојба на средствата издво-

ени според посебни прописи 
55 Состојба на втасаните поба-

рувања 
56 Состојба на средствата на ре-

зервите 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТА-
ЈОТ НА ОБРАЗЕЦОТ Р 

На образецот Р се искажуваат податоците за 
приходите и расходите на органите на управата и 
на организациите на здружениот труд од нестопан-
ството на кои за вршење на нивната дејност сред-
ствата им се распоредуваат од буџетот, од фондо-
вите и од другите средства на општествено-политич-
ките заедници и од средствата на самоуправните ин-
тересни заедници. Со овој извештај треба да се оп-
фатат вкупните приходи и расходи остварени во 
периодот за кој се поднесува извештајот, подразби-

рајќи ги и приходите што овие корисници на оп-
штествени средства ги остваруваат од стопанството, 
од нестопанството или од трагани со вршење на ос-
новната дејност, со вршење на споредна дејност; со 
учество во трошоците на вршењето на својата деј-
ност, како и средствата на примените кредити 

Во образецот Р се искажуваат податоците за 
корисниците што имаат посебна жиро-сметка и кои 
во смисла на Правилникот за распоредување на ко-
рисниците на општествен имот според нивните деј-
ности („Службен лист на ФНРЈ", бр 10/62 и 12/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/64, 50/64, 11/65 и 
13/65) претежно и припаѓаат. 

1) во областа на културната и социјглната деј-
ност' 

— не дејноста на училиштата4; 
— на научната дејност, 
— на културно-просветната дејност, 
— на уметничко-забаЕпата дејност; 
— на здравствената дејност; 
— на социјалната заштита; 
2) во областа на дејноста на општествените и 

државните органи и служби -
— на општинските организации; 
— на дејноста на заводите за социјално осигу-

рување, 
— на дејноста на органите на власта и управата; 
— на другите општествени служби. 

I. Приходи 

Во рубриките од ред. бр. 1 до 4 — се искажуваат 
слободните парични средства од претходната годи-
на, расположиви за трошење во тековната година. 
Податоците за овие средства се даваат посебно ка-
ко состојба на средствата на жиро-сметката, состој-
ба на средствата за инвестиции на посебната сметка 
и состојба на средствата на резервите на посебна 
сметка. 

Во рубриките под ред бр 5 до 8 — се искажу-
ваат остварените приходи и примените средства не-
посредно од корисниците по основ на наплатени ус-
луги, продажба на производи, по основ на отстапе-
ни средства или со финансирање со цел за оствару-
вање на одредени функции. Во овие рубрики се ис-
кажуваат и средствата бесповратно примени во вид 
на помошти, податоци и дополнителни средства, и 
износите треба да се искажат расчленето зависно од 
тоа дали средствата се непосредно примени од ор-
ганизациите на здружениот труд од стопанството, од 
нестопанството или од населението. 

Во рубриката Приходи од вршење на стопан-
ски дејности (II — 10) — се искажува делот на при-
ходите што е остварен со вршење на производствени 
дејности и услуги. 

Во рубриката Примени и отстапени средства од 
буџетот (И — 11) — се искажуваат средствата при-
мени од буџетот во вид на отстапени или дополни-
телни средства. Органите на управата ги искажуваат 
средствата примени ,од буџетот за финансирање на 
редовната дејност и за посебни намени. Во оваа руб-
рика се искажуваат и дополнителните и отстапени-
те средства (за финансирање на заедничките служ-
би или функции) од бупетот па пошироките или по-
тесните општествено-политички заедници. 

Во рубриката Примени средства од фондовите и 
од други средства на општествено-политичките за-
едници (II — 12) — се искажуваат средствата при-
мени од фондовите и средствата на општествено-
политичките заедници во вид на отстапени или до-
полнителни средства за вршење на основната дејност, 
како и средствата отстапени од соодветните фондови 
за трошоците на администрацијата на фондот. 

Во рубриката Примени средства од фондовите 
на интересните заедници (II — 13) — се искажу-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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ваат средствата што организациите на здружениот 
труд од нестопанските дејности ги добиваат од 
фондовите на интересните заедници за вршење на 
нивната основна (редовна) дејност. Работните за-
едници на фондовите на интересните заедници го 
искажуваат делот на средствата пренесени од соод-
ветниот фонд на интересната заедница за финан-
сирање на одредени стручни служби на фондот. 

Во рубриките под ред. бр. 16 до 20 - се искажу-
ваат средствата што во извештајниот период ќе се 
искористат од примените кредити, од наплатените 
ануитети по дадените кредити и од наплатените ка-
мати на депозити, потоа сите облици на вратените, 
издвоените и орочените средства и на средствата на 
резервите, без оглед дали одделни видови на овие 
средства се користат преку жиро-сметката или не. 

II. Расходи 

Во рубриката Расходи што имаат карактер на 
материјални трошоци (IV - 23) - се искажуваат из-
датоците за набавени материјали и за платени ус-
луги (производствени и непроизводствени), издато-
ците за набавка на ситен инвентар и на трговски 
стоки и слични материјални трошоци. 

Во рубриката Договорни и законски обврски 
(IV — 24) — се искажуваат издатоците за договорни-
те и законските обврски, освен данокот односно при-
донесот на личните доходи и на доходот (камати на 
кредити, провизии и други надоместоци за банкар-
ски услуги, премии за осигурување, придонеси и 
членарини на здруженија, придонес за користење на 
градско земјиште, воден придонес и други законски 
и договорни обврски). 

Во рубриката Исплатени нето-лични доходи и 
други лични примања (IV - 25) - се искажуваат из-
датоците за исплатените нето-лични доходи по сите 
основи и другите лични примања од доходот и од 
средствата на заедничката потрошувачка. 

Во рубриката Придонеси по основ на личните 
доходи и на доходот (IV - 26) - се искажуваат из-
датоците за даноците односно придонесите по основ 
на личните доходи и на доходот. 

Во рубриката Исплати што имаат карактер на 
лични примања (IV - 27) - се искажуваат функ-
ционалните непосредни расходи што имаат карактер 
на лични примања. 

Во рубриката Исплати за инвестиции (IV - 28) 
и во рубриката Отплати на кредити (IV — 29) — се 
искажуваат исплатите за инвестиции од сопствени 
средства од жиро-сметката, и исплатите од креди-
тите за инвестиции, како и обврските по порано ко-
ристените кредити за кои се плаќаат ануитети. 

Во рубриката Други расходи (IV — 30) — се ис-
кажуваат другите непосредни расходи обусловени со 
тековното работење на организацијата на здружени-
от труд (казни, пенали и сл). 

Во рубриката Средства пренесени на други ко-
рисници (V — 32) — се искажуваат издатоците по 
основ на средствата пренесени на други корисници 
за вршење на заеднички функции, дотации и слич-
но 

Во рубриките 32 до 34 — се искажува издвоју-
вањето на средствата во текот на извештатниот пе-
риод по основ на обврската за инвестиции, за ре-
зерви, според посебни прописи и слично. 

Во рубриките 36 до 42 — се искажуваат пода-
тоцчте за вкупно користените средства, и тоа: по 
основните обележја на користењето (непосредни 
расходи - 39, пренесени средства — 38 и по струк-
турата на потрошувачката — 40 до 42) 

155. 

Врз основа на член 58 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/72 и 55/72) и член 8 од 
Законот за привремено регулирање на плаќањето 
на основниот данок на надоместоци за услуги 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72), во спогодба 
со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот се-
кретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилникот за примена на даночните ста-

пки и за начинот на водење евиденција, пресме-
тување и плаќање на данокот на промет на произ-
води и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/72 
и 4/73), во член 26а став 1 во точка 1 ставот 2 се ме-
нува и гласи: 

„Даночната основица според тар. број 1 точка 
2 на Привремената тарифа се утврдува според член 
55 на ОВОЈ правилник " 

Во точка 3 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додава нова точка 4, 
КОЈ а гласи: 

„4) како производи за лична потрошувачка од 
точка 1 став 2 на забелешката кон тар. број 1 на 
Привремената тарифа, се подразбираат произво-
дите што се продаваат од продажната мрежа на 
мало, како и производите што од склад или на 
друг начин им се продаваат на граѓани и на гра-
ѓански правни лица." 

По став 1 се додаваат четири нови става, кои 
гласат: 

„Кога даночниот обврзник - држател на кон-
сигнационен склад ќе изземе производи од ТОЈ склад 
заради продажба преку сопствена трговска мрежа 
на големо, на провизијата и друг надоместок утвр-
ден според член 55 на овој правилник пресмегува 
и плаќа основен данок на надоместоци за услуги 
според тар. број 1 точка 2 од Привремената тарифа, 
а на динарската маржа од тој член - според тар. 
број 2 на таа тарифа. На позитивната разлика 
помеѓу набавната и продажната цена што ќе ја 
оствари во прометот на тие производи преку сопс-
твената трговска мрежа на големо, даночниот об-
врзник пресметува и плаќа основен данок на надо-
местоци за услуги според тар. број 2 на Привреме-
ната тарифа. 

Кога даночниот обврзник — држател на консиг-
национен склад ќе ja формира продажната цена 
на производите што ги продава од тој склад според 
условите на пазарот, на провизијата остварена по 
тој основ пресметува основен данок на надоместоци 
за услуги со примена на даночната стапка од тар. 
број 1 точка 2 на Привремената тарифа а на ди-
нарската маржа од член 55 на ОВОЈ правилник — 
со примена на соодветната стапка од тар број 2 на 
таа тарифа. На провизијата за застапување што ќе 
ја оствари од други работи и услуги, освен од вр-
шење работи на држење консигнационен склад и 
од вршење на сервисни служби, на технички и 
други услуги на производите што се продадени од 
тој склад, даночниот обврзник пресметува основен 
данок на надоместоци за услуги според тар. број 1 
точка 4 на Привремената тарифа и го плаќа според 
седиштето на крајниот корисник, а ако истото не 
е познато — според седиштето на увозникот. 

Во даночната основица според точ. 2 и 4 од 
тар. број 1 на Привремената тарифа не влегува на-



Четврток, 15 март 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 13 - Страна 441 

доместокот што даночниот обврзник ќе го оствари 
од странска фирма или од домашни комитенти, за 
покритие на трошоците околу обучување и оспо-
собување на стручни кадри на домашни комитенти 
за работа и ракување со увозна опрема, под услов 
тие надоместоци посебно да се договорени и по-
себно да се искажуваат во книговодството на дано-
чниот обврзник. 

При утврдувањето на даночната основица спо-
ред тар. број 1 на Привремената тарифа се приме-
нува паритетниот курс што важи во часот кога 
е извршен увозот на производот или продажбата на 
производот од консигнациониот склад, односно кога 
е извршена услугата или работата од тој тар. број, 
во смисла на член 22 од Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот. При утврдува-
њето на даночната основица за работи на застапу-
вање странски фирми, освен за работи на држење 
консигнационен склад и на вршење сервисни, тех-
нички и други услуги на стоки продадени од кон-
сигнационен склад, се применува паритетниот курс 
што важел во часот на приемот на документите 
со кои странската фирма му одобрува на застап-
никот провизија или друг надоместок (кредит-нота 
и сл)." 

Член 2 
Во член 28 став 7 зборовите: ,.(освен банките)" 

сс заменуваат со зборовите: „и на банките". 
Ставот 10 се менува и гласи: 
, Данокот според тар број 3 од Привремената 

тарифа не се пресметува на вкупната камата прес-
метана за односниот пресметковен период која во 
смисла на ОВОЈ член ја сочинува даночната осно-
вица, и тоа за сите кредити на кои се однесува ис-
тата даночна стапка." 

Во став И на крајот се додаваат црта и зборо-
вите' ,,што ќе ги оствари народната банка". 

По став 13 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

,.Како средства за работење на банката од 
точка 2 став 2 на забелешката кон тар. број 3 на 
Привремената тарифа, се подразбираат средствата 
од чл. 12 и 13 на Законот за банките и за кредит-
ното и банкарското работење. 

Ослободувањето од плаќање основен данок на 
надоместоци за услуги од точка 2 став 2 на забе-
лешката кон тар. број 3 на Привремената тарифа 
се однесува на сите камати по кредитите за обртни 
средства Дадени со рок за враќање од пет или по-
веќе години, како и на сите камати по кредитите 
што се конвертираии или што ќе бидат конверги-
раше во кредити за обртни средства со рок за вра-
ќање од пет или повеќе години/4 

Член 3 
Во член 41 по став 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Одредбите на член 31 од овој правилник со-

гласно се применуваат и во врска со набавка на 
опрема и на делови на опрема, како и на матери-
јали неопходни за вградување на тие делови и за 
одржување на опремата." 

Досегашните ст. 2 до 6 стануваат ст. 3 до 7. 

Член 4 
Во член 53 став 1 зборовите: „точка 2" се заме-

нуваат со зборовите: „точка 1". 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

^ „Во даночната основица кај меѓународни сооб-
раќајно-агенциски работи не влегува ниту надо-
местокот за изнајмување на бродови во прекумор-
скиот сообраќај ниту провизијата за продавање на 
патнички билети во меѓународниот транспорт." 

Член 5 
Во член 55 став 1 уводната одредба се менува 

и гласи; 

, Како надоместок за вршење на работи држење 
на консигнационен склад и за вршење на сервисни 
служби, на технички и други услуги на стоките 
продадени од консигнациониот склад од точка 2 
на тар. 6poj 1 на Привремената тарифа, се под-
разбира1". 

Во став 2 во уводната одредба зборовите: „кои 
не подлежат на плаќање на данок на промет во 
смисла на член 39 став 1 точка 1 од Законот," се 
бришат. 

Член 6 
Во член 62 ставот 5 се заменува со два нови 

става, кои гласат: 
„Даночниот обврзник на основниот данок на 

надоместоци за услуги според тар. број 3 на Прив-
ремената тарифа е должен во своето книговодство 
и во соодветните евиденции да обезбеди податоци 
за пресметаната камата по дадените кредити по 
републиките и автономните покраини, а во рамки-
те на односната евиденција — и податоци по 
одделни даночни стапки од ТОЈ тарифен број 

Основниот данок на надоместоци за услуги 
според тар. бр. 1 и 2 на Привремената тарифа се 
плаќа според седиштето на купувачот или на 
комитентот односно според седиштето на организа-
цијата на здружениот труд или на организациона-
та единица во нејзиниот состав на која увезените 
или купените производи и се испорачани или на 
КОЈ а и е извршена^ услугата или работата на ЧИЈ 
надоместок се плаќа ТОЈ данок, ако седиштето на 
таа организација односно единица не се наоѓа на 
територијата на републиката или на автономната 
покраина на која е седиштето на купувачот или 
на комитентот. Даночниот обврзник е должен да 
обезбеди даночна евиденција која осигурува пра-
вилен начин на плаќање на тој данок во смисла 
на овој став." 

Член 7 
Во член 63 по став 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„На вонредните приходи од точка 2 став 1 на 

овој член, основниот данок на надоместоци за 
услуги се плаќа според седиштето на даночниот 
обврзник." 

Член 8 
Во член 72 по став 8 се додаваат шест нови 

ставови, кои гласат: 
„При примената на став 8 на овој член, по 

секоја фактура што ќе му је испостави на купу-
вачот односно на комитентот по работите и услу-
гите на чии надоместоци се плаќа основниот данок 
на надоместоци за услуги според тар. бр. 1 и i 
на Привремената тарифа даночниот обврзник е 
должен да изврши намалување односно зголему-
вање на фактурниот износ за онолку колку што 
изнесува разликата помеѓу износот на тој данок: 
што бил содржан во позитивната разлика помеѓу 
продажната и набавната цена или во друг надо-
месток што ја сцчинува даночната основица според 
прописите што важеле до 31 декември 1072 година 
и износот на основниот данок на надоместоци за 
услуги пресметан според тар. број 1 или тар број 
2 на Привремената тарифа. Тоа ќе го стори со 
примена на стапка на корекција на просечно 
вкалкулираиата разлика во цената од претходниот 
пресметковен период, пресметана со најмалку 3 де-
цимали ако стапката на разликата во цената која 
се коригира е без децимали, односно со најмалку 
4 децимали ако таа е изразена и во децимали. 

На пример, во продажбата на големо стапката 
на просеаната в к а л к у л и р а н разлика во цената од 
претходниот пресметковен период е 6%, Д а н о ч п г т 



Страна 442 - Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ,Четврток, 15 март 1973 

обврзник ја утврдува стапката на корекцијата на 
таа разлика на следниот начин: 

За прометот 
според тар. 

брод 2 точка 
1 (даночна 

стапка 10с/о) 

За прометот 
според тар. 
бро1 2 точка 
2 (даночна 
стапка 25"'о) 

Ста,пка на просечната вкал-
к у л и р а н разлика во цената 
Намалување за вредноста на 
содржаниот данок по стапка 
од 18% според прописите 
што се применувале до 31 
декември 1972 година 

6,000% 6,000% 

-—1,080% -1,080% 

Се додава вредноста на но-
виот данок со примена на 
стапката од 10% односно 
25% од тар. број 2 точ. 1 и 2 
на Привремената тарифа 

4,920% 4,920% 

+ 0,492% + 1 230% 

5,412% 6,150% 

Стапката на корекцијата на 
просечната вкалкулирана 
р а з л е а во цената од прет-
ходниот месец (6,000% минус 
5,412%, односно 6,150% минус 
6,000% —0,588% +0,150% 

Ако на производителска организација, под 
условите од чл. 6 и 8 на Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот, ќ продал 
репродукциони материјали за износ од 18.560 дина-
ри, т.е. ако извршил промет врз кој се применува 
тар. број 2 точка 1 на Привремената тарифа, 
даночниот обврзник на таа вредност ќе ја при-
мени стапката на корекција од 0,588% и добиениот 
износ ќе го одбие од таа вредност (18.560 X 0,588% = 
109,13) и за толку помалку ќе му испостави фак-
тура на купувачот: 18.560 минус 109,13 = 18.450,87. 
Ако, на пример, даночниот обврзник за наведениот 
износ им продал производи на други купувачи, 
на таа вредност тој ќе ја примени стапката на 
корекција« од 0,150% и со добиениот износ таа 
вредност може да ја зголеми: 18.560 X 0,150% = 
27,84 + 18.560 = 18.587,84. 

Даночниот обрзник може да ја утврдува про-
сечната разлика во цената и секој месец, со тоа 
што тогаш тоа мора да го врши кумулативно, т.е. 
од 1 јануари до крајот на месецот за кој ја утврду-
ва таа разлика, и врз основа на таа разлика секој 
месец да ја утврдува и стапката на корекцијата 
што ќе ја применува врз прометот во тековниот 
месец. 

Даночниот обврзник што продава производи на 
големо по цените што ги одредил производителот 
на тие производи, на износот на рабатот кој е 
содржан во таквата цена пресметува основен да-
нок на надоместоци за услуги според одредбата на 
точка 1 став 2 на овој член. Ако странската фирма 
ја одредила продажната цена по која нејзините 
производи се пуштаат во промет во Југославија, 
на износот на- застапничката провизија кој е 
содржан во продажната цена даночниот обврзник 
— застапник на странската фирма пресметува ос-
новен данок на надоместоци за услуги според од-
редбата на точка 1 став 7 на овој член. 

Позитивните и негативните разлики што ќе 
настанат при пресметувањето на основниот данок 
на надоместоци за услуги според одредбата на 
став 8 на овој член, даночниот обврзник ги книжи 

во корист или врз товар на контото 270 -
Обврски по запрен данок на промет односно на 
контото 290, со тоа што врз тие разлики се при-
менуваат одредбите на член 84 на овој правилник/4 

Член 9 
Во член 93 по став 2 се додаваат четири нови 

става, кои гласат: 
„Даночните обврзници на данокот според тар. 

бр. 1 и 2 на Привремената тарифа што по секотн 
испоставена фактура за јануари и февруари 1973 
година во своето книговодство и во книговодстве-
ните евиденции не обезбедуваат податоци потребни 
за пресметување на основниот данок на надоме-
стоци за услуги според член 72 став 8 од овој 
правилник, можат да го пресметаат ТОЈ данок 
според фактурите и другите документи (кредит-
-ноти и др) испоставени до 28 февруари 1973 годи-
на според одредбата на тој став на вкупно оства-
рената разлика во цената, при што евентуалната 
позитивна односно негативна разлика што ќе на-
стане ќе ја книжат во корист односно врз товар 
на деловниот фонд. Даночните обврзници се дол-
жни да го насочуваат така пресметаниот и на-
платениот данок во тој период според седиштето 
на купувачите односно комитентите. 

Даночните обврзници на основниот данок на 
надоместоци ^ за услуги според тар. број 3 на 
Привремената тарифа ќе пресметаат основен данок 
на надоместоци за услуги според тој тарифен број 
за јануари и февруари 1973 година во височина 
на една дванаесеттина на вкупно пресметаниот 
данок според тар. број 19 на Тарифата на сојуз-
ниот данок на прометот (и по стапка од 18% и по 
стапка од 15%) од завршната сметка за 1972 година 
Плаќањето на тој данок ќе се врши во корист 
на сметката на приходите на републиките и авто-
номните покраини според структурата на учеството 
на пласираните кредити, или според структурата 
на каматите од тие кредити, "со состојбата на 31 де-
кември 1972 година. 

Почнувајќи од 1 март 1973 година, даночите 
обврзници на основниот данок на надоместоци за 
услуги според тар. бр. 1, 2 и 3 на Привремената 
тарифа вршат кумулативно пресметување и пла-
ќање на тој данок според одредбите на член 62 и 
член 72 став 8 на овој правилник, при што при прес-
метувањето на данокот за март 1973 година ќе из-
вршат и евентуални корекции на пресметаните и 
платените аконтации на тој данок за периодот 
јануари-февруари 1973 година. 

Од 1 јануари 1973 година даночите обврзници 
составуваат и поднесуваат пресметка на данокот 
на промет според образецот „ДП" Пресметка на 
данокот на производи и̂  услуги во прометот за 
период од до година, КОЈ е отпе-
чатен кон овој правилник и е негов составен дел. 
Кон таа пресметка даночниот обврзник поднесува 
и спецификација на пресметките на посебниот репу-
блички, покраински и општински данок на промет 
на производи и услуги по елементите од тој обра-
зец и според уплатните сметки одредени со репуб-
лички и покраински прописи." 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 5-3468/1 
12 март 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 1 

за финансии, I 
Јанко Смоле, с. р. 
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Образец Д П 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД-

МЕСТО ОПШТИНА 

ШИФРА НА ДЕЈНОСТА 
БРОЈ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СОСТАВ НА ОРГА-
НИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД ДО ГОДИНА 

Т
ар

и
ф

ен
 б

ро
ј 

Вид производи (стоки) и услуги 
С

та
пк

а 
н

а 
да

н
о-

ко
т 

н
а 

п
ро

м
ет

 

Основица 

Ознака 
за ме-
хано-

графи-
ја 

Упла-
тено 

РАЗЛИКА 

Износ 
на про-
дажна-
та цена 
без да-
нокот 
однос-
но из-
нос на 
надо-
местот 

1 2 3 4 5 6 А 7 8 9 10 

001 

002 

003 

I. ОСНОВЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ ххх ххххх 

А . П р о и з в о д и (16+25 + 36+40 + 45 + 
+50 + 54+98+99 + 101) 

Уплатна сметка 840-2185 (4 до 15) ххх ххххх 

004 1 Сите производи што служат за 
крајна потрошувачка, освен про-
изводите за кои во Тарифата се 

,предвидени посебни даночни стап-
ки, производи за кои со закон е 
предвидено даночно ослободување 
и вештачки безалкохолни пијачки, 
сода-води и минерални води ххххх ххххх ххххх ххххх 

005 1 Кзчнска сол ххххх ххххх ххххх 

006 1 Чоколада и други преработки за 
храна што содржат какао, од тар. 

\ број 18 06 на Царинската тарифа ххххх ххххх ххххх ххххх 

007 1 Производи од шеќер (бонбони, ек-
стракти од слатко дрво, џвакачки 
гуми во маса или обликувани и 
други производи од шеќер од тар. 
броеви 17.04 и 17.05 на Царинската 
тарифа) ххххх ххххх ххххх 

008 1 Производи од сребро изработени во 
филигран, како и производи изра-
ботени од валано сребро со фили-
гран (табакери, жардиниери и сл.) ххххх ххххх ххххх 

009 1 Дрво и изработки од дрво од тар. 
броеви 44 03. 44.04, 44 05, 44.08, 44.13, 
44 14 и 44 19 на Царинската тарифа ххххх ххххх ххххх ххххх 

010 1 Изработки од гипс од тар бр 68 10/2 
на Царинската тарифа / ххххх ххххх ххххх 

011 1 Изработки од цемент од тар. бр. 
68.11 на Царинската тарифа ххххх ххххх ххххх ххххх 

012 1 Изработки од азбест-цемент од тар. 
бр 68 12 на Царинската тарифа ххххх ххххх ххххх 

013 1 Керамички производи од тар. бро-
еви 69 04, 69 05, 69.06, 69 07, 69 08 и 
69 10 на Царинската тарифа ххххх ххххх ххххх 

Р
ед

ен
 б

р
ој

 

Коли-
чина 

Износ 
на да-
нокот 
на про-

мет 
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1 2 3 4 5 6 А 7 8 9 10 

014 1 Производи од челик и од железо 
од тар. броеви 73.09, 73.10, 73.11, 
73.12, 73.13 и 73.15/15 до 24 на Царин-
ската тарифа ххххх ' ххххх ххххх ххххх 

015 1 Производи од обоени метали од 
тар. броеви 74.03/1 и 2, 74.04, 74.07, 
74.08, 75.02/1 и 2, 75.03, 75.04, 76.02/1 
и 2, 76 03, 76.06, 76 07, 78.02, 78.03, 
78.05, 78.06/2а, 79 02, 79.03, 79.04, 
79.05, 79.06/1а, 80.02/1, 80.03, 80.05 и 
80.06/'2а на Царинската тарифа ххххх ххххх ххххх ххххх 

016 2 Уплатна сметка 840-2101 (17 до 24) XXX ххххх 

017 2 Моторен и авионски бензин ххххх ххххх ххххх ххххх 

018 2 Дизел-гориво (Д1, Дг и Дз) ххххх ххххх ххххх ххххх 

019 2 Примарен бензин (суров бензин) ххххх ххххх ххххх ххххх 

020 2 Петролеј за осветление и млазно 
гориво ххххх ххххх ххххх ххххх 

021 2 Авионски и моторни масла и пет-
ролеј за мотори ххххх ххххх ххххх ххххх 

022 2 Минерални мазива, масла и масти, 
хипоидни и регенерирани масла и 
други минерални масла и масти и 
масла за подмачкување ххххх ххххх ххххх ххххх 

023 2 Природен гас, бутан-гас, пропан-
гас и бутан пропан-гас, ако преку 
специјални уреди се користат за 
погон на моторни возила и на мо-
тори за пловни објекти ххххх ххххх ххххх ххххх 

024 2 Екстра-лесно масло за ложење печ-
ки во домаќинства, во училишта, 
во ученички и студентски домови, 
во детски социјални и здравствени 
установи, освен во аптеки ххххх ххххх ххххх ххххх 

025 3 Уплатна сметка 840-2117 (26 до 34) XXX ххххх 

026 3 Сите видови екстра-цигари што не 
се произведени по југословенски 
стандард, односно што не спаѓаат 
ниту во една група од точ. 2, 3 и 4 
на овој тар. број, како и колекции 
цигари и режан тутун од сите ква-
литети, освен тутунот за луле ххххх ххххх ххххх ххххх 

027 3 Сите видови екстра-цигари на кои 
производителот им ја одредува ма-
лопродажната цена до најмногу 
60% над малопродажната цена за 
цигари од I квалитетна група ххххх ххххх ххххх ххххх 

028 3 Цигари од I квалитетна група ххххх ххххх ххххх ххххх 
029 3 Цигари од И квалитетна група ххххх ххххх ххххх ххххх 
030 3 Цигари од Ilia квалитетна група ххххх ххххх ххххх ххххх 
031 3 Цигари од III6 и IV квалитетна 

група ххххх ххххх ххххх ххххх 
032 3 Сите видови црни цигари ххххх ххххх ххххх ххххх 

033 3 Тутун за луле ххххх ххххх ххххх ххххх 

034 3 Пури, цигарилоси, тутун за џвака-
ње и бурмут ххххх ххххх ххххх ххххх 

035 4 Уплатна сметка 840-2122 (36 до 39) XXX ххххх 
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036 4 Специјални вина (десертни, ликер-
ски и ароматизирани) и десертни 
пијачки чија набавна цена по ли-
тар изнесува: 
— над 12 до 15 динари ххххх ххххх ххххх ххххх 

— над 15 динари ххххх ххххх ххххх ххххх 

037 4 Ликери и жестоки алкохолни пи-
јачки чија набавна цена по литар 
изнесува: 
— над 17 до 24 динари ххххх ххххх ххххх ххххх 

— над 24 динари ххххх ххххх ххххх ххххх 

038 4 Пиво ххххх ххххх ххххх ххххх 

039 4 Вештачка ракија и други алкохол-
' ни пијачки (освен природно вино 

и природна ракија, вклучувајќи и 
вињак на кои се плаќа само посе-
бен данок на промет, и освен спе-
цијални вина, десертни пијачки, 
ликери, жестоки алкохолни пијач-
ки и пиво на кои се плаќа основен 
данок на промет според точ. 1, 2 и 
3 на овој тар. број) ххххх ххххх ххххх ххххх 

040 4 Уплатна сметка 840-2138 (41 до 44) ххх ххххх 

041 4 
ч 

Специјални вина (десертни, ликер-
ски и ароматизирани) и десертни; 
пијачки чија набавна цена по ли-
тар изнесува: 
— над 12 до 15 динари ххххх ххххх ххххх ххххх 

— над 15 динари ххххх ххххх ххххх ххххх 

042 4 Ликери и жестоки алкохолни пи-
јачки, чија набавна цена по литар 
изнесува: 
— над 17 до 24 динари ххххх ххххх ххххх ххххх 

— над 24 динари ххххх ххххх ххххх ххххх 

043 4 Пиво ххххх ххххх ххххх ххххх 

044 4 Вештачка ракија и други алкохол-
ни пијачки (освен природно вино 
и природна ракија вклучувајќи и 
вињак на кои се плаќа само посе-
бен данок на промет, и освен спе-
цијални вина, десертни пијачки, 
ликери, жестоки алкохолни пијач-
ки и пиво на кои се плаќа основен 
данок на промет) ххххх ххххх ххххх ххххх 

045 5 Уплатна сметка 840-2143 (46 до 49) ххх ххххх 

046 5 Алкохол (етанол) за широка пот-
рошувачка и за употреба и про-
дажба во аптеки ххххх ххххх ххххх ххххх 

047 5 Алкохол (етанол) за производство 
на парфимериски и козметички 
производи ххххх ххххх ххххх ххххх 

048 5 Алкохол (етанол) за производство 
на алкохолни пијачки за потрошу-
вачка во болници и во други 
здравствени и научни установи и 
лаборатории, за конзервирање на 
препарати и за пулпирање ххххх ххххх ххххх ххххх 
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049 5 Денатуриран алкохол за гориво ххххх ххххх ххххх ххххх 

050 6 Уплатна сметка 840-2159 (51 до 53) XXX ххххх 

051 6 Патнички автомобили до 38.000 ди-
нари ххххх ххххх ххххх ххххх 

052 6 Патнички автомобили над 38.000 до 
42.000 динари ххххх ххххх ххххх ххххх 

053 6 Патнички автомобили над 42.000 
динари ххххх ххххх ххххх ххххх 

054 7 Уплатна сметка 840-2164 (55) XXX ххххх 

055 7 Лекови ххххх ххххх ххххх ххххх 

056 8 Уплатна сметка 840-2185 (57) XXX ххххх 

057 8 Ткаенини и други текстилни про-
изводи ако се изработени: од над 
50% вигоњ-предиво; од предиво со 
над 50% до 70% рунска или та-
жачка волна квалитет над 30 мик-
роби; од предиво со над 20% до 
50% вештачки влакна врз база на 
регенерирана целулоза или синте-
тични полиакрилни влакна односно 
полиамидни влакна ххххх ххххх ххххх ххххх 

058 9 " Уплатна сметка 840-2185 (59 до 60) XXX ххххх 

059 9 Ткаенини и други текстилни про-
изводи, освен ткаенините и произ-
водите од тар. број 8 на Тарифата 
и освен текстилните производи од 
член 36 на Законот за оданочување 
на произведи и услуги во прометот 
на кои не се плаќа данок на про-
мет на производи ххххх ххххх ххххх ххххх 

оео 9 Обувки од кожа, од вештачка ко-
жа, од скај, од гума, од пластични 
и други материи, освен обувките 
за деца до број 34 заклучно кои се 
ослободени од данок и освен обув-
ките од кожа на рептилии и од 
благородни и фини крзна од точка 
3 на тар. број 15 на Тарифата ххххх ххххх ххххх ххххх' 

061 10 Уплатна сметка 840-2185 (62) XXX ххххх 

062 10 Сите видови дрвени плочи (шпер-
плочи, панел-плочи, иверици и о-
благородени плочи) ххххх ххххх ххххх ххххх 

063 И Уплатна сметка 840-2185 (64 до 65) XXX ххххх 

064 И Сработена кожа и производи од 
кожа, од вештачка кожа и од скај, 
освен обувки од тар. број 9 на Та-
рифата ххххх ххххх ххххх ххххх 

065 И Производи од гума, освен надво-
решни и внатоешни гуми за пат-
нички автомобили и освен гумени 
обувки ххххх ххххх ххххх ххххх 

066 12 Уплатна сметка 840-2185 (бб до 76) XXX ххххх 
067 12 Запалки за цигари чија малопро-

дажна цена е над 20 до 30 динари 
парче ххххх ххххх ххххх ххххх 

068 12 Ножиња за бричење чија малопро-
дажна цена е над 0,90 до 1,20 ди-
нари парче ххххх ххххх ххххх ххххх 

069 12 Бетонски челик, валана жица, це-
мент и покривка лепенка ххххх ххххх ххххх ххххх 
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070 12 Телевизори во боја ххххх ххххх ххххх ххххх 
071 12 Стерео радиоприемници и стерео 

грамофони ххххх ххххх ххххх ххххх 

072 12 Мотори за бродови и чамци јачина 
над 9 КЅ ххххх ххххх ххххх ххххх 

073 12 Фотографски апарати чија про-
дажна цена, без данок на промет, 
е поголема од 250 динари парче ххххх ххххх ххххх ххххх 

074 12 Машини за пишување чија мало-
продажна цена, без данок на про-
мет, е поголема од 2.000 динари 
парче ххххх ххххх ххххх ххххх 

075 12 Бои, пигменти, фирнајси, лакови, 
глазури, емајли, разредувачи и 
премачкувачки средства за мебел ххххх ххххх ххххх ххххх 

076 12 Надворешни и внатрешни гуми за 
патнички автомобили ххххх ххххх ххххх ххххх 

077 13 Уплатна сметка 840-2185 (78 до 81) XXX ххххх 

078 13 Производи од сите видови израбо-
тени во целост или делум (со пове-
ќе од 2%) од злато и од други бла-
городни метали, како и производи 
изработени: од сребро, освен произ-
водите изработени во филигран 
(тар. број 1) ххххх ххххх ххххх ххххх 

079 13 Украсни стоки ххххх ххххх ххххх ххххх 

080 13 Предмети изработени од брусено 
кристално (оловно) стакло ххххх ххххх ххххх ххххх 

081 13 Рачки и џебни часовници чија ма-
лопродажна цена, без данок на 
промет, е поголема од 200 динари 
парче ххххх ххххх ххххх ххххх 

082 14 Уплатна сметка 840-2185 (83) XXX ххххх 

083 14 Кафе: сурово, пржено и мелено и 
екстракт од кафе ххххх ххххх ххххх ххххх 

084 15 Уплатна сметка 840-2185 (85 до 90) XXX ххххх 

085 15 Парфимериски, козметички и тоа-
летни препарати од тар. број 33.06 
на Царинската тарифа, освен пра-
шоци и пасти за заби и лосиони 
за уста ххххх ххххх ххххх ххххх 

088 15 Природни скапоцени камења и 
природен бисер и предмети израбо-
тени со тие камења и бисер ххххх ххххх ххххх ххххх 

087 15 Кожа од рептилии (од змија, гуш-
тер, крокодил и сл), благородни и 
фини крзна, и производи од тие 
кожи и крзна (облекла, обувки и 
други производи) ххххх ххххх ххххх ххххх 

088 15 Теписи јазлувани со рака над 
120.000 јазли по 1 т 2 и волнени 
постилки ткаени со рака, еднобој-
ни или мелирани ххххх ххххх ххххх ххххх 

089 15 Запалки за цигари чија малопро-
дажна цена не е над 30 динари 
парче ххххх ххххх ххххх ххххх 
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090 15 Н о ж и њ а за бричење ч и ј а малопро-
д а ж н а цена е над 1,20 динари парче х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

091 16 Уплатна сметка 840-2185 (92) XXX х х х х х 

092 16 Кибрити х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

093 17 Уплатна сметка 840-2185 (94 и 95) XXX х х х х х 

094 17 Цигарена харти ја во ливчиња х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

095 17 Цигарена харти ја пссечена или се-
чена х х х х х XX XXX х х х х х х х х х х 

096 18 Уплатна сметка 840-2185 (97) XXX х х х х х 

097 18 К а р т и за играње х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

098 1, 8, 9 Вкупно уплатната сметка 840-2185 
10, И, (3+56 + 58 + 61+63 + 66+77 + 82 
12, 13, +84 + 91 + 93 + 96) 
14, 15, 
16, 17, 
18 ххх ххххх 

099 Уплатна сметка 840-2190 (1б0) XXX ххххх 

100 Друг основен данок на промет на 
производи од граѓани што не се 
занимаваат редовно со промет на 
стоки XXX ххххх 

101 Уплатна сметка 840-21100 (102 и 103) XXX ххххх 

102 Производи на кои данокот на про-
мет се плаќа при увозот 

103 Производи за потребите на ЈНА 

104 В. Услуги (105 + 112+115+119) XXX ххххх 

105 1 Уплатна сметка 840-2116 (106 до 
1И) XXX ххххх 

106 1 Надоместоци за вршење на меѓу-
народни сообраќајно-агенциски ра-
боти и услуги, на работи на меѓу-
народна шпедиција и услуги, на 
договорна контрола на квалитетот 
и квантитетот на стоки ххххх ххххх ххххх ххххх 

107 1 Надоместоци за вршење работи на 
држење консигнационен склад и за 
вршење сервисни служби и дава-
ње технички и други услуги на 
стоки продадени од консигнацио-
нен склад (член 86 став 1 точка 3 
од Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство) ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 

108 1 Надоместоци за вршење работи на 
увоз на стоки, освен увозот на сто- " 
ки од консигнационен склад, и тоа 
на материјали за репродукција од 
член 8 на Законот за оданочување 
па производи и услуги во прометот, 
што трговските, надворешнотргов-
ското и други организации на 
здружениот труд ги увезуваат по 
налог и за сметка на производи-
телските организации на з д р у ж е -
ниот труд од член 6 на тој закон 
и на опрема од член 7 на ТОЈ з а -
кон, што трговските, надворешпо-
трговските и други организации на 
здружениот труд ги увезуваат по 
начог и за сметка на купувачите 
од ТОЈ член. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ххххх 
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109 1 Надоместоци за-вршење на работи 
на увоз на стоки, освен увозот на 
стоки од консигнационен склад, и 
тоа на материјали за репродукци-
ја и на опрема од чл. 6, 7 и 8 на 
Законот за оданочување на произ-
води и услуги во прометот, што 
трговските и надворешнотрговски-
те организации на здружениот труд 
ги увезуваат во свое име и за сво-
ја сметка заради натамошна про-
дажба ххххх ххххх ххххх 

110 1 Надоместоци за вршење работи на 
увоз на стоки, освен увозот на сто-
ки од консигнационен склад, и тоа 
на останатите производи што тр-
говските и надворешнотрговските 
организации на здружениот труд 
ги увезуваат по налог и за сметка 
на порачувачот или ги увезуваат 
во свое име и за своја сметка за-
ради натамошна продажба ххххх ххххх ххххх ххххх 

111 1 Надоместоци за вршење работи на 
застапување странски фирми од 
член 86 став 1 точ. 1 и 2 на Зако-
нот за прометот на стоки и услуги 
со странство, и за вршење други 
надворешнотрговски работи и ус-
луги, освен оние од точ. 1, 2 и 3 
на тар. број 1 на Тарифата на ос-
новниот данок на надоместоци за 
услуги ххххх ххххх ххххх ххххх 

112 2 Уплатна сметка 840-21121 (113 до 
114) XXX ХХХХХ 

113 2 Надоместоци од прометот на го-
лемо на материјали за репродук-
ција од член 8 на Законот за ода-
ночување на производи и услуги 
во прометот, што ќе им се изврши 
на производителските организации 
од член 6 на тој закон и надомес-
тоци од прометот на големо на оп-
рема од член 7 на тој закон што 
ќе им се изврши на купувачите од 
ТОЈ член. ххххх ххххх ххххх ххххх 

114 2 Надоместоци ед прометот на голе-
мо на материјали за репродукција, 
на опрема и на други производи 
што ќе се изврши на други корис-
ници, освен оние од точка 1 на тар. 
бр. 2 на Тарифата на основниот 
данок на надоместоци за услуги 

115 3 Уплатна сметка 840-21137 (116 до 
118) 

ххххх ххххх ххххх ххххх 

XXX ХХХХХ 

116 3 Надоместоци од кредити дадени за 
трајни обртни средства, од кредити 
дадени на дирекциите за матери-
јални резерви, од инвестициони 
кредити за изградба на производ-
ствени објекти на енергетската и 
суровинската односно базната инду-
стрија и на земјоделството, што се 
предвидени со општествените пла-
нови на федерацијата, на репуб-
ликите и на автономните покраини ххххх ххххх ххххх ххххх 

117 3 Надоместоци од кредити дадени за 
станбена и комунална изградба ххххх ххххх ххххх ххххх 



Страна 450 - Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 15 март 1973 

1 2 3 4 5 6 А 7 8 9 10 

1181 3 Надоместоци од кредити дадени за 
други цели, како и од вршење дру-
ги банкарски работи и услуги ххххх ххххх ххххх ххххх 

119 4 Уплатна сметка 840-21142 (120) XXX ххххх 

120 4 Данок на менични кредити XXX ххххх 

121 Вкупно А + Б (2 + 104) XXX ххххх 

122 
во тоа: 
СР Босна и Херцеговина XXX ххххх 

123 СР Црна Гора XXX ххххх 

124 СР Хрватска XXX ххххх 

125 СР Македонија XXX ххххх 

126 СР Словенија XXX ххххх 

127 СР х Србија XXX ххххх 

128 САП Војводина XXX ххххх 

129 САП Косово XXX ххххх 

130 II ПОСЕБЕН (РЕПУБЛИЧКИ) ДА-
НОК НА ПРОМЕТ (131 + 132)' XXX ххххх 

131 А. Производи XXX ххххх 

132 Б, Услуги XXX ххххх 

133 III ПОСЕБЕН (ПОКРАИНСКИ) 
ДАНОК НА ПРОМЕТ (134 + 135) XXX ххххх 

134 А, Производи XXX ххххх 

135 Б. Услуги XXX ххххх 

136 IV ПОСЕБЕН (ОПШТИНСКИ) ДА-
НОК НА ПРОМЕТ (137 + 138) XXX ххххх ^ 

137 А. Производи XXX ххххх 

138 Б. Услуги XXX ххххх 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ ИЗНОС НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА 

139 Производи и услуги на кои не се 
плаќа основен данок на промет XXX ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх 

140 Производи и услуги на кои не се 
плаќа посебен (републички) данок 
на промет XXX ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх 

141 Производи и услуги на кои не се 
плаќа посебен (покраински) данок 
на промет XXX ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх 

142 Производи и услуги на кои не се 
плаќа посебен (општински) данок 
на промет XXX ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх 

Раководител Претседател 
19 година на сметководството, на Управниот одбор, Директор, 

ЗАБЕЛЕШКА: Даночниот обврзник е должен по елементите од овој образец да приложи специфика-
ција на пресметките на посебниот републички, покраински и општински данок на 
пролет на производи и услуги по уплатните сметки што се одредени со републички 
и покраински прописи. 

На 
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I 

Врз основа на член 3 став 3 од Законот за 
компензациите на производителите на вештачки 
ѓубриња („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72), во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии, со-
јузниот секретар за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕН-

ЗАЦИЈА ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

1. Организациите на здружениот труд што про-
изведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња (во 
понатамошниот текст: корисниците на компензаци-
јата) компензацијата за вештачките ѓубриња од 
точ. 2 и 4 на Одлуката за износот и условите за 
давање компензација на име разлика во цената на 
вештачките ѓубриња („Службен лист на СФРЈ'4, 
бр. 6/73) — (во понатамошниот текст: Одлуката) ја 
остваруваат врз основа на барањето за компенза-
ција поднесено до Службата на општественото 
книговодство каЈ КОЈ а имаат жиро-сметка. 

2. Одредувањето на активната хранлива мате-
рија на азотот (N) и на активната хранлива мате-
рија на фосфорот (Р-Оѕ) во единечни, -мешани и 
комплексни ѓубриња се врши според важечките 
прописи за минималните и максималните СОСТОЈКИ 
и другите особини на одделните видови вештачки 
ѓубриња. 

3 На корисниците на компензација им се одо-
брува компензација за вештачките ѓубриња прода-
дени и испорачани непосредно на индивидуални 
земјоделски производители под услов вештачките 
ѓубриња да ги продале по цените формирани спо-
ред важечките прописи за цените и маржите. 

Основната организација на здружениот труд 
што произведува или увезува вештачки ѓубриња 
може да и ги засмета ѓубрињата на основната ор-
ганизација на здружениот труд што ги продава 
тие ѓубриња а се наоѓа во составот на иста орга-
низација на здружениот труд, наЈмогу по цената 
но Koia односните ѓубриња им ги продава на други 
организации на здружениот труд (пето фактурна 
тена). 

Организацијата на здружениот труд, односно 
основната организации на здружениот труд што 
вештачките ѓубриња им ги продава на индивиду-
ални земјоделски производители, Ја формира про-
дажната цена за таквите вештачки ѓубриња на тој 
начин што нето фактурната цена ја намалува за 
износот на компензацијата а ја зголемува за из-
носот на зависните трошоци, па на добиениот из-
нос ја засметува маржата до пропишаниот износ, 

Како организација на здружениот труд што се 
занимава со земјоделство се подразбира и органи-
зацијата на здружениот труд што се занимава со 
производство на добиточна храна. 

4. Кон барањето за компензација за вештачки-
те -ѓубриња од домашно производство корисникот 
на компензацијата прилага 

1) фактура односно копита на фактура за про-
дажбата на вештачките ѓубриња во која, покрај 
другото, мора да биде наведена продажната цена 
на ѓубрињата по една тона, намалена за износот 
на компензацијата за вкупната количина посебно 
за секо! вид ѓубриња, и назначено дека ѓубрлњата 
се од домашно производство и дека се продаваат 
по цените што се формирани според важечките 
прописи за цените и маржите во прометот на 
вештачките ѓубриња — намалени за износот на 
компензацијата, и дека вештачките ѓубриња купе-
ни по компензирани цени можат да се користат 
само за обработка на земја во Југославија; 

2) доказ за испораката на вештачките ѓубриња 
(товарен лист, отпратница, исправа за преземањето 
и сл) . Ако како доказ се прилага отпратница или 
исправа за преземањето, таа мора да содржи' на -
зив на купувачот, вид на ѓубрињата и количина 
изразена во тони, потпис на овластеното лице на 
примателот и 6poj на неговата лична карта, регис-
тарски број на превозното средство со кое ѓуб-
рињата се превезени, ако ѓубрињата се превезени, 
како и печат и потпис на овластеното лице на 
корисникот на компензацијата; 

3) препис на декларацијата, според важечкиот 
пропис за декларацијата на вештачките ѓубриња 
— за испорачаните вештачки ѓубриња; 

4) пресметка од која се гледа износот на ком-
пензацијата по еден килограм активна хранлива 

, материја и за вкупната количина, посебно за се-
кој вид активна хранлива материја. 

Како железничка станица на производителот 
на ѓубрињата од точка 3 став 2 на Одлуката се 
подразбира и местото на натоварот во вагон во 
фабриката односно во погонот на фабриката. 

5 Кон барањето за компензација за вештачки-
те ѓубриња од увоз корисникот на компензацијата 
ги прилага ' 

1) документацијата од точка 4 став 1 под 1 до 
3 на оваа наредба; 

2) документацијата со пресметка на трошоците 
од точка 6 на оваа наредба 

Службата на општественото книговодство к а ј 
која корисникот на компензацијата има жиро-
с м е т к а ги пресметува разликата во цените и ком-
пензацијата од точка 4 ст 2 и 3 на Одлуката. 
Пресметувањето на компензацијата за вештачките 
ѓубриња од увоз ка ј единечни ѓубриња, а зотни и 
ф о с ф о р н а се врши врз основа на негативната раз-
лика помеѓу набавната цена по единица активна 
хранлива материја, наголемена за сите трошоци од 
точка 6 на оваа наредба, и продажната цена по 
единица активна хранлива материја на такви или 
слични ѓубриња од до-машно производство, нама-
лена за износот на компензацијата — која за азот 
(N) изнесува 2,25 динари а за фосфорна компонен-
та (РгОѕ) - 1,63 динари - по еден килограм. 

За мешани и комплексни ѓубриња од увоз из-
носот на компензацијата се одредува во смисла 
на точка 3 од Одлуката за максималните цени и 
за начинот на формирањето на цените на вештач-
ките ѓубриња („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/71). 

6 При пресметувањето на разликата помеѓу 
набавките цени на вештачките ѓубриња од увоз 
и продажните цени на исти или слични ѓубриња 
од домашно производство, намалени за износот на 
компензацијата, за формирањето на набавките це-
ни, Службата на општественото книговодство му 
ги пристава на корисникот на компензацијата ' 

а) трошоците до југословенската граница, и 
тоа: 

1) вредноста на вештачките ѓубриња според 
фактурата па странскиот добавувач, 

2) осигурувањето на вештачките ѓ у б т њ а спо-
ред полисата, 

3) возарината до југословенската лука, односно 
до првото мссго по преминувањето на Југословен-
ската граница во кое се наоѓа царинарница, 

4) ефективните трошоци на натоварот, ист^г;а-
рот и претоварот до југословенската г р а н е а или 
лука; 

5) провизијата на странската банка; 
б) трошоците во Југославија, и тоа: 
1) провизијата на банката; 
2) редовната камата на кредитите на вредноста 

на вештачките ѓубриња франко Југословноката 
граница, за периодот на користењето на кредитот, 

Број 13 - Страна 451 
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а најмногу до 90 дена од денот на почетокот на 
користењето на кредитот; 

3) трошоците на преприЈатието луки и приста-
ништа, според важечката тарифа; 

4) шпедитерските трошоци — до 1,20 динари по 
една тока ѓубриња, без оглед на видот на превозот 
(сувоземен или воден). Во овие трошоци се вклу-
чени и трошоците на шпедитерот во врска со при-
фаќањето, депонирањето и -испраќањето на веш-
тачките ѓубриња до купувачите; 

5) трговскиот рабат, кој се признава до висо-
чината на рабатот што го дава домашната индус-
трија на ѓубриња за идентични ѓубриња. За ѓу-
брињата што не ги произведува домашната индус-
трија рабатот се признава во височината на раба-
тот за слични ѓубриња од домашно производство; 

6) маржата според одредбите на Одлуката за 
маржите во прометот на вештачки ѓубриња („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 7/69); 

7) трошоците на складирањето — до 35 динари 
по една тона ѓубриња, ако за складирањето на 
увезените количини вештачки ѓубриња претходно 
е прибавена писмена согласна^ од Сојузниот се-
кретаријат за земјоделство: 

8) царината според важечката царинска тари-
фа и трошоците во врска со царинењето, ако се 
платени; 

9) трошоците на пакувањето — до 35 динари 
по една тона ѓубриња за непакувани вештачки 
ѓубриња; 

10) ефективните трошоци на истоварот и пов-
торниот натовар на претегот, со спецификација на 
вагонот со кој е извршен претоварот; 

11) надоместокот што Службата на општестве-
ното книговодство ќе го наплати на име трошоци 
за пресметувањето на разликата во цените и ком-
пензацијата; 

12) осигурувањето на вештачките ѓубриња во 
Југославија според полисата. 

7. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањата за компензација за 
вештачки ѓубриња од домашно производство и од 
увоз во поглед пресметувањето на компензацијата 
и потполноста на приложената документација се 
исправни, го одобрува износот на компензацијата 
во корист на жиро-сметката на корисникот на 
компензацијата, и тоа: 

1) за вештачките ѓубриња од домашно произ-
водство — врз товар на жиро-сметката за извршу-
вање на Буџетот на федерацијата — компензации, бр. 
60811-630-11-1/660 — 1) — Компензација за вештач-
ки ѓубриња од домашно производство; 

2) за вештачките ѓубриња од увоз — врз товар 
на жиро-сметката за извршување на Буџетот на 
федерацијата - компензации, бр. 60811-630-11-1/660 
— 2) — Компензација за вештачки ѓубриња од увоз. 

8. Ако кон барањето за компензација се при-
лагаат преписи на оригинални исправи (фактура 
и др), тие мораат да бидат потпишани од овла-
стените лица и на нив мора да биде втиснат пе-
чатот на корисникот на компензацијата, а ориги-
налните исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секоја оригинална исправа од став 1 на 
оваа точка што се поднесува на увид да назначи 
дека компензацијата е исплатена. 

9. Оваа наредба влегува во сила наредниов ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ". 

Бр 834/1 
20 февруари 1973 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за земјоделство, 

Бранко Турудија, с р. 

157. 

Врз основа на член 96 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 
71/72), по претходно прибавеното мислење на Сто-
панската комора на Југославија, сојузниот секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДЕ-
ВИЗНИ ИЛИ НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ РАБОТИ 

1. Организациите на здружениот труд и другите . 
домашни лица што подлежат на девизна контрола 
(во понатамошниот текст, организациите) се должни 
за секоја склучена девизна или надворешнотрговска 
работа, за нејзиното извршување, за плаќањата и 
наплатувањата во врска со таа работа (во поната-
мошниот текст: склучената работа) да ја водат еви-
денцијата одредена со оваа наредба. 

2. Податоците на евиденцијата се внесуваат во 
контролниците. Тие податоци се внесуваат во кон-
тролниците врз основа на исправите што се однесу-
ваат на склучената работа и мораат да им одгова-
раат на податоците што се наоѓаат во исправите. 

Контролниците се сметаат како деловни книги 
и се чуваат спрред важечките прописи за чување на 
деловните книги. 

Организациите се должни секоја настаната про-
мена во врска со склучената работа да ја внесат во 
соодветниот контролник во рок од три дена од денот 
на приемот на исправата, со назначување на дату-
мот кога промената настанала. 

Ако организацијата одлучи да води контролник 
и за основната или друга организација на 
здружениот труд во нејзиниот состав, чие седиш-
те се наоѓа надвор од седиштето на организацијата, 
е должна да го извести за тоа Сојузниот девизен 
инспекторат во рок од 15 дена од денот на донесе-
ната одлука. 

За секоја склучена работа податоците во кон-
тролниците се внесуваат по хронолошки ред. Пода-
тоците од пријавата за склучената работа се внесу-
ваат во контролникот во рок од три дена од денот 
на приемот на пријавата за склучената работа (во 
понатамошниот текст: пријавата) заверена од народ-
ната банка на републиката односно од народната 
банка на автономната покраина (во понатамошниот 
текст: банката). Податоците за склучената работа за 
кои не е пропишано поднесување на пријава се вне-
суваат во контролникот во рок од три дена од денот 
кога работата е склучена. 

Организациите се должни во контролникот да 
ги внесат и податоците за плаќањата и наплатува-
њата во. врска со склучената работа, и тоа во рок од 
три дена од денот кога ги примиле извештаите дека 
плаќањето односно наплатата е извршена. 

Контролникот може да се води во вид на под-
в р з а н книга или во вид на картичка со ознака на 
редниот број на секоја картичка. 

Контролникот го заверува лицето што со опш-
тиот акт на организацијата е овластено да ги заве-
рува деловните книги. 

3. Организациите што вршат работи на извоз и 
увоз на стоки се должни да водат контролите за 
работите на извозот на стоки и контролник за рабо-
тите на увозот на стоки. 

Ако со оваа наредба не е поинаку одредено, во 
контролниците се внесуваат следните податоци, и 
тоа: 

а) во контролникот на извозот на стоки: 
1) број и датум на пријавата и вредност на 

склучената работа, вид и количина на стоките, ре-
жим на извозот, име односно назив (фирма) и земја 
од која е купувачот на стоките, име односно назив 
(фирма) на посредникот, процент на провизијата, 
земја од која е крајниот корисник на стоките и рок 
на внесувањето на девизите; 
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2) начин н а наплата (со акредитив, банчина га-
ранција , дознака или на друг начин), 

3) 6poi и датум на при јавата за извозот на сто-
ките, количина на извезените стоки и нивната вред-
ност изразена во девизи и динари; 

4) име и седиште на организацијата за чи ја 
сметка се извезуваат стоките, количина на извезе -
ните стоки и нивната вредност изразена во девизи 
и динари; 

5) број и датум на извешта јот на банката за 
втасаната наплата и износ на наплатата изразен во 
девизи и динари; 

6) 6poj и датум на поднесувањето на пресмет-
ковниот лист до банката, 

б) во контролникот на увозот на стоки: 

1) број и датум на пријавата , вредност на склу-
чената работа, вид и количина на стоките, име од-
носно назив (фирма) на продавачот на 'стоките, име 
односно назив (фирма) на^ посредникот, процент на 
провизијата и рок на плаќањето; 

2) назив и седиште на организацијата за чи ја 
сметка се увезуваат стоките; 

3) режим и основ по КОЈ стоките се увезуваат и 
извор на девизните средства од кои се плаќаат 
стоките, 

4) датум на плаќањето на стоките, износ што е -
платен изразен во девизи и динари и на КОЈ начин 
плаќањето е извршено (со акредитив, дознака или 
на друг начин), 

5) број и датум на пријавата за увозот на сто-
ките, 

6) вид и количина на увезените стоки и нивната 
вредност изразена во девизи и динари; 

7) земја на потеклото на увезените стоки; 
8) земЈа од кота стоките се увезуваат и земја во 

ко ја се доставува уплатата, ако уплатата не се дос-
тавува во земјата од која се увезени стоките. 

4. Организациите што по пат на поштенски 
пратки извезуваат или увезуваат книги, списанија, 
публикации и поштенски марки ги внесуваат во 
контролшиците следните податоци: 

а) во контролникот на извозот на стоки: 

1) број и датум на фактурата ; 
2) број и датум на царинската деклараци ја ; 
3) име односно назив (фирма) на купувачот и на 

посредникот и процент на провизијата ; 
4) износ од фактурата изразен во девизи и ди-

нари; 
5) број и датум на извештајот од банката за 

втасаната наплата и износ на наплатата изразен во 
девизи и динари; 

б) во контролникот па увозот на стоки: 

1) број и датум на ф а к т у р а т а ; 
2) број и датум на царинската деклараци ја ; 
3) име односно назив (фирма) на продавачот и 

на посредникот и процент на провизијата ; 
4) износ од фактурата изразен во девизи и ди -

нари; 
5) датум на налогот за п л а ќ а њ е и износ изразен 

во девизи и динари. 
5. Организациите што вршат услуги на превоз 

во воздушниот, друмскиот, поморскиот, поморско-
-рсчпиот и речниот сообраќај ; услуги на луки и 
складови; аеродромски услуги; услуги на теглење, 
спасување и вадење на бродови и други пловни об-
јекти; услуги на сообраќајни агенции; шпедитерски 
услуги; услуги на контрола на квалитетот и к в а н -
титетот на стоки и услуги на осигурување - се дол-
ж н и да водат к о н т р о л и т е за приливот на девизите, 
контролник з а одливот на девизите и к о н т р о л и т е за 
наплатите во динари ш т о се признаваат како осно-
вица за пресметување на 'девизниот прилив, и во 
нив да ги внесат следните податоци, и тоа: 

а) во контролникот па приливот на девизи: 
1) краток опис на работата; 
2) име односно назив (фирма) и земЈа на пора-

чувачот на работата; 
3) договорон начин на п л а ќ а њ е (со дознака, а к -

редитив или на друг начин) и вредност на услугите 
изразена во девизи и динари , 

4) датум на фактурата , товарницата, пресметка-
та и сл , износ во девизи и динари и датум на извр -
шувањето на услугата , 

5) број и датум на и з в е ш т а ј о т од банката за 
втасаната наплата и износ на наплатата изразен во 
девизи и динари; 

б) во контролникот на одливот на девизи: 
1) краток опис на работата; 
2) име односно назив (фирма) и земја на извр -

шителот па работата и наЈив на организацијата за 
чија сметка се врши плаќањето , 

3) договорен начин на п л а ќ а њ е (со дознака, 
акредитив или на друг начин) и договорена вред-
ност на услугата изразена во девизи и динари; 

4) број и датум на странс,ката фактура , товар-
ница, пресметка и сл. и износ изразен во девизи и 
динари. 

5) извор на средствата од кои е извршено п л а -
ќањето на услугата, 

в) во контролникот на наплатите во динари што се 
признаваат како основ за пресметување на девиз-
ниот прилив: 

1) вид и краток опис на работата (превоз, дого-
ворна контрола и д р ) ; 

2) име односно назив (фирма) и земја на корис-
никот на КОЈ услугата му е извршена и датум на 
извршувањето на услугата; 

3) 6poj и датум на ф а к т у р а т а и износ од ф а к -
турата изразен во динари; 

4) датум на наплатата , наплатен износ и начин 
на наплатата (со дознака, во готово и сл.). 

Организациите што посредуваат помеѓу странски 
корисници на услуги и домашен вршител на услуги, 
се д о л ж н и во контролникот на приливот на девизи, 
покра ј вкупниот прилив на девизи, да го и с к а ж а т и 
износот на девизи што му припаѓа на вршителот на 
услугите. 

Организациите на поморско-речниот, поморскиот 
и речниот сообраќај не се должни да водат контрол-
ниве на одливот на девизи. 

6. Организациите што вршат услуги на превоз 
во железничкиот сообраќај или поштенски, теле-
г р афски и телефонски услуги, се должни "да водат 
евиденција за тие услуги врз основа на пресметки 
со странски ж е л е з н и ч к и односно поштенски, теле-
г р афски и телефонски управи и соодветната доку-
ментација . 

7. Организациите што изведуваат инвестициони 
работи во странство се д о л ж н и да водат контролите 
на инвестиционите работи во странство. 

Во контролникот од став 1 на оваа точка се вне-
суваат следните податоци: 

1) број на пријавата на (организацијата односно 
погонот) и датум на склучениот договор; 

2) назив и седиште на инвеститорот; 
3) назив и седиште на носителот на работата 

ако инвестиционите работи ги изведуваат повеќе 
организации, а договорот за изведување на работите 
го склучила една организација (носител на рабо-
тата); 

4) вид на работите и земја во ко ја се изведу-
ваат работите; 

5) вредност на работите и рок на завршетокот 
на работите; 

6) извори н а средствата за ф и н а н с и р а њ е на р а -
ботите, сопствени и туѓи (аванс, девизен кредит и 
с л ) и височина на тие средства во девизи и динари; 

7) в л о ж у в а њ а во врска со изведувањето на р а -
i с t o странство: 
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а) извоз на опрема; 
јр) извоз на други стоки; 
в) опрема и д р у ш стоки купени во странство; 
8) извршени наплати (аванс, наплати по привре -

мени фактури, ситуации и др.), датум на наплатата 
и износ во девизи и динари; 

9) датум на завршетокот и на примопредавање-
то на работите, како и на пресметката со странскиот 
порачувач на работите; 

10) девизен прилив со состојбата на 31 декември 
тековната година: 

а) по основ иа трошоците на режијата , на упра-
вата и на продажбата ; 

б) по основ на амортизацијата на опремата; 
в) нето-девизен прилив. 
По д атоците за трошоците означени во одредбата 

под 7 на став 2 на оваа точка се внесуваат во контрол-
никот, по правило, месечно, а најдоцна двомесечно, во 
збирен износ, врз основа на спецификацијата и слич-
ните исправи (на пример: благајничките извештаи 
на односниот погон во странство), со назначување на 
периодот во кој односните трошоци се направени, со 
тоа што за секоја од наведените групи трошоци во 
контролникот посебно да се искажат трошоците што 
ги прави организацијата за сметка на односниот 
погон, а посебно трошоците што ги прави самиот по-
гон од средствата што му стојат на располагање. 

8. Организациите што се занимаваат со застапу-
вање на странски фирми се должни да водат кон-
тролите за застапувањето на странски фирми. 

Во контролникот од став 1 на оваа точка се вне-
суваат следните податоци: 

1) број, датум и предмет на договорот за заста-
пувањето; 

2) име на лицбТо односно назив на фирмата која 
Се застапува; 

3) вид и број на склучените работи со странство; 
4) процент на застапничката про,визија; 
5) износ во девизи и динари по фактурата на 

странската фирма, износ на пресметаната провизија 
и износ и датум на наплатената провизија; 

6) датум на здобивањето и на остварувањето на 
правата и обврските ^ р е м а странство и нивната 
вредност изразен! во динари и девизи, 

Ако организацијата држи консигнационен склад 
на производи на странска фирма, е должна да ги 
внесува во контролникот и следните податоци: 

1) број и датум на решението на надлежната 
царинарница за отворање на консигнационен склад; 

2) ознака на видот на стоките според царинската 
тарифа; 

3) процент на провизијата. 
Податоците се внесуваат во контролникот од-

воено за -секоја одделна странска фирма. 
^ 9. Угостителските организации со капацитети за 

ноќевање се должни да водат контролите на ноќе-
вањата на странски лица. 

Во контролникот од став 1 на beaa точка се вне-
суваат следните податоци:4 

1) име и презиме, живеалиште И државјанство 
на странското лице; 

2) датум на ноќевањето;, 
3) број и датум на сметката, ед ознака на изно-

сот на сметката; 
4) начин на наплатата; 
5) датум на наплатата на сметката и наплатен 

износ. 
10. Организациите што се занимаваат со работи 

на посредување во надворешнотрговскиот промет, со 
туристички работи, со давање услуги на изнајму-
вање на патнички автомобили на странски лица и 
со други надворешнотрговски работи што не се наве-
дени во другите одредби на оваа наредба, се должни 
да водат контролни« во кој ги внесуваат податоците 
за видот и бројот на склучените и извршените рабо-
ти со странство, датумот на здобивањето и оствару-
вањето на правата и обврските опрема странство и 
нивната вредност изразена во девизи и динари. 

11. Ако во работите на извозот и увозот на стоки 
и услуги деловниот однос се засновува со лице по 

потекло од Југославија, во соодветниот контролник 
се внесува и името и презимето односно називот на 
фирмата и адресата на тоа лице односно фирма. 

12. Во контролниците што организациите ги во-
дат според одредбите на оваа наредба кај секоја 
склучена работа се внесуваат и податоци во врска 
со правдањето на разликите во работењето со стран-
ство, ако такви разлики имало, како и бројот и да-
тумот на решението на банката за отписот на прија-
вената разлика. 

13. За склучените работи од 1 јануари 1973 го-
дина до денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба организациите се должни да ја спроведат 
евиденцијата според оваа наредба до 15 април 1973 
година. 

14. Технички упатства за спроведување на оваа 
наредба дава Народната банка на Југославија. 

15 Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ4'. 

Бр. 3-390/3 
5 март 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

158. 

Врз основа на член 14 став \ од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 
55/72, 63/72 и 71/72), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ 
НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ИНТЕРЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 

ФОНДОВИТЕ 

1. Во Наредбата за уплатување на приходите 
на општествено-политичките заедници, интересни-
те заедници и фондовите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 70/72 и 7/73) тон 26 и 27 се менуваат и гласат: 

„26. Придонесот за здравствено осигурување се 
уплатува во корист на партијата на фондот на заед-
ниците на здравственото осигурување отворена во 
рамките на сметката 640 — Жиро сметка на фондо-
вите на заедниците на здравственото осигурување. 

Во корист на сметката 640 односно во корист 
на соодветните индивидуални партии на заедни-
ците на здравственото осигурување се уплатува и 
придонесот за здравствено осигурување на земјо-
делците, како и придонесот за здравствено осигуру-
вање на самостојните занаетчии и на самостојните 
угостители, ако тие придонеси не се уплату-
ваат преку сметката бр. 846. 

27. Придонесот за пензиско и инвалидско оси-
гурување се уплатува во корист на партијата на 
фондот на заедницата на пензиското и инвалидс-
кото осигурување отворена во рамките на сметката 
642 — Жиро-ометки на фондовите на заедниците 
на пензиското и инвалидското осигурување. 

Во корист на сметката 642 односно во корист 
на соодветните индивидуални партии на заедни-
ците на пензиското и инвалидското осигурување се 
уплатуваат и придонесите за пензиско и инвалидско 
о с и г у р у в а ј јна земјоделците, како и придонесот 
за пензиски! инвалидско осигурување на самостој-
ните занаетчии и на самостојните угостители; 
ако тие придонеси не се уплатуваат преку смет«« 
ката бр. 846." 
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2. 'Оваа Наредба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

б-бр. 3295/1 
7 март 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Столе, с. р. 

159. 
Врз основа на точка 1 од Одлуката ј?а одредува-

ње на стоките за кои стоковните контингенти и де-
визните контингенти ги утврдува Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секре-
таријат за стопанство, а по претходно прибавеното 
меслење на Стопанската комора на Југославија, СО-
ЈУЗНИОТ секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА 

УВОЗ НА СТОКИ ВО 1973 ГОДИНА 

1. Стоките наведени во точка 1 на Одлуката за 
одредување на стоките за кои стоковните контин-
генти и девизните контингенти ги утврдува Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија, во 1973 
година можат да се увезуваат само до количините 
(стоковен контингент) односно до вредностите (де-
визен контингент) утврдени во точка 2 на оваа на-
редба. 

2. Количините односно вредностите до кои мо-
жат да се увезуваат стоки, во смисла на точка 1 од 
оваа наредба, се следните: 

Реден 
број 

Тарифен број 
на Царинската 

тарифа 
Наименување 

Количина 
односно 

вредност 

1 2 3 4 

1) Репродукциони м а т е р и ј а л и : 

1. 10 02/2 
10 03/3 

10.05/2а 

10.05/26 

2. 

3. 

4. 

15 02/2а-
15.02/26 

17 03/1 

24.01/2г 

5. 25 01/5 

6. 25.24/1 
7. 25.24/2 
8. %6.01/10а-1 

'Рж, друга 
Јачмен за исхра-
на на добиток 
Пченка за исхра-
на на добиток, 
жолта 
Пченка за исхра-
на на добиток, 
бела 
Вкупно 'рж, дру-
га, Јачмен за ис-
храна на доби-
ток и пченка за 
исхрана на доби-
ток, жолта и бела 
ЛОЈ суров 
ЛОЈ топен, 
Друг 
Вкупно ЛОЈ 
Меласа, нејасти-
ва 
Ферментиран ту-
тун во лист, друг 
Хемиски чист 
натриум-хлорид 
Азбестно влакно 
Азбестно брашно 
Руда на хром, 1а 
и Па руда 

26.01/10а-2 

9. 26.01/106 

10. 27.01/1д-1 

11. 27.01/1д-2 

12. 27.01/2а 

13. 28.10/2а 

Руда на хром, Ша 
Руда 
Вкупно руда на 
хром 
Концентрати на 
хром 
Јаглен камен, 
ДРУГ 
Прав од камен 
јаглен 
Брикети од камен 
јаглен 
Фосфорна кисе-
лина, орто и 
пирофосфорна 
киселина 
Натриум бихро-
мат 
Д одеци л бензол 
Тетрахлоретилен 
(перхлоретилен) 
Фтална киселина 
и анхидрид 
Диоктилфталат 
Дибутилфталат 
Лимонска кисе-
лина 
Целофан 
Азбестно предиво 
Стакло во плочи, 
необработено 
Железо сиво су-
рово, нелегирано 
Железо сиво 
сурово легирано 
Вкупно железо 
Железо и челик, 
стари 
Лив стар, машин-
ски 
Железо и челик, 
други 
Отпадоци и стру-
ганици од железо 
и челик, други 
Вкупно железо и 
челик стари, дру-
ги, лив стар, ма-
шински, и отпа-
доци и стругани-
ци од железо и 
челик, други 

2) Стоки за широка потрошувачка: 

14. 28.47/1а 

15. 29.01/2Ѓ-4 
16. 29.02/За 

17. 29.15/1в 

18. 29.15/2а 
19. 29.15/26 
20. 29.16/1а 

21. 39.03/2Ѓ 
22. 68.13/1 
23. 70.05/1а 

24. 73.01/2а-1 

73.01/2а-2 

25/ 73 03/1а 

73.03/2а 

73.03/36 

73.03/3в 

1. 02.01/16 

02.01/1г 

Месо говедско, 
јунешко 
Месо говедско, 

355.000 тони друго 
Вкупно месо 

2. 02 01/3 Месо свинско 
3. 02 02/2 Пилиња заклани 

7.000 тони и месо од нив 
4. 04 03/1 Путер, свеж 

9 0 ООО тони 5. 09.01/1а Кафе сурово во 
зрно 

2 300 тони 09.01/16 Кафе печено или 
мелено 

14 тони Вкупно кафе 
46 945 тони 6. 10 01/16-2 Пченица, друга 

81 тони 7. 10.06/1а-2 

10.06/16 

Ориз во лушпа, 
ДРУГ 
Ориз излупен 

205.350 тони 

7.500 тони 

9.000 тони 

1.300 тони 

5.000 тони 

6.600 тони 

2.850 тони 
4.000 тони 

1.600 тони 

8.400 тони 
3.000 тони 
1.000 тони 

28 тони 
1,000.000 динари 

30 тони 

15.200 тони 

51.200 тони 

305.000 тони 

12 500 тони 
25 000 тони 

5 000 тони 
5.400 тони 

40.000 тони 
600.000 тони 
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10.06/2а 

8. 17.01/1 
17.01/2а 

17.01/26 

Ориз глазиран 
или полиран 
Вкупно ориз 
Шеќер суров 
Шеќер од шеќе-
рна репа и од 
шеќерна трска, 
друг, рафиниран 
Шеќер од шеќер-
на репа и од ше-
ќерна трска, друг, 
кандира^ 
Вкупно шеќер 

25.000 тони 

300.000 тони 

3. Во количината односно вредноста на стоков-
ните контингенти и на девизните контингенти ут-
врдени во смисла на точка 2 од оваа наредба, се со-
држани и авансите на контингентите што СОЈУЗНИОТ 
секретаријат за надворешна трговија ги одобрил врз 
основа на точка 13 од Одлуката за постапката за 
утврдување и распределба на стоковните контин-
генти односно на девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/72). 

4. Распределбата на стоковните контингенти и 
на девизните контингенти од точка 2 на оваа на-
редба ја вршат организациите на здружениот труд 
според постапката утврдена во точка 9 на Одлуката 
за постапката за утврдување и распределба на сто-
ковните контингенти односно на девизните контин-
генти за увоз на стоки во 1973 година. 

5. По и-склучок од одредбата на точка 4 на оваа 
наредба, а во смисла на точка 4 од Одлуката за од-
редување на стоките за кои стоковните континген-
ти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, носител на 
контингентот за увоз на стоките од точка 2 под 1 ред. 
бр. 1 и под 2 ред. бр. 1, 2, 3, 4, 5, б, 7 и 8 е Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи, а 
на стоките од точка 2 под 1 ред. бр. 2 — Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи. 

6. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи односно Сојузната дирекција за ре-
зерви на индустриски производи како носители на 
контингентот за увоз на стоките од точка 5 на оваа 
наредба, ќе го извршат увозот на тие стоки според 
постапката утврдена во точка 5 став 1 од Одлуката 
за одредување на стоките за кои стоковните кон-
тингенти и девизните контингенти ги утврдува Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, во смисла на точка 5 став 2 на Одлуката 
за одредување на стоките за кои стоковните контин-
генти и девизните контингенти ги утврдува Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија, увозот на 
кафе ќе го обуслови со извоз на стоки во земјите од 
кои кафето се увезува, освен ако во тие земји посто-
јат расположиви средства за плаќање остварени со 
извоз на Југословенски стоки. 

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ". 

П. бр. 12003 
7 март 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна 

трговија, 
Мухамед Хаџиќ,, с. р. 

160. 

Врз основа на член 77 од Законот за воената 
обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69), сојуз-
ниот секретар за народна одбрана пропишува 

У П А Т С Т В О 
З А Н А Ч И Н О Т З А И С П Л А Т У В А Њ Е Н А Н А Д О -
М Е С Т О К Н А Л И Ц А Т А В О Р Е З Е Р В Н И О Т С О С Т А В 
З А В Р Е М Е Н А С Л У Ж Б А Т А В О Ј У Г О С Л О В Е Н С К А -
Т А Н А Р О Д Н А А Р М И Ј А , Н А Н А Д О М Е С Т О К З А 
П Р Е В О З С О С Р Е Д С Т В А Т А Н А Ј А В Н И О Т С О О Б Р А -
Ќ А Ј И Н А Н А Д О М Е С Т О К Н А П А Т Н И Т Е Т Р О Ш О -

Ц И В О В Р С К А С О В О Е Н А Т А С Л У Ж Б А 

I. Надоместок на личниот доход поради отсуству-
вање од работа 

1. Износот на надоместокот на личниот доход 
кој според одредбите на член 54 од Законот за вое-
ната обврска му припаѓа на лицето во резервниот 
состав кое е во работен однос (во понатамошниот 
текст: работникот) за време на отсуствување од ра-
бота поради службата во единиците и установите 
на Југословенската народна армија (во понатамош-
ниот текст: ЈНА) или поради одзовање на покана на 
надлежните општински органи на управата или на 
воениот односно военотериторијалниот орган заради 
вршење на воена обврска или на пропишани обврс-
ки во врска со вршење на службата во единиците 
и установите на ЈНА до кои дошло без негова кри-
вица, се утврдува во височина на просечниот личен 
доход што работникот го остварил за последните 
три месеци пред доаѓањето на воена служба. 

Како основ за одредување на надоместокот од 
став 1 на оваа точка се земаат само примањата на 
работникот што влегуваат во основицата за пресме-
тување на придонесите за инвалидското и пензис-
кото осигурување. 

Ако во организацијата на здружениот труд, во 
друга организација или државен орган (во поната-
мошниот текст: организацијата на здружениот труд) 
се врши периодична рапределба на доходот за пери-
од подолг од три месеци, износот што е исплатен 
над исплатените месечни аконтации претходно се 
сведува на тримесечен период, па тој износ, заедно 
со исплатените тримесечни аконтации, се зема за 
утврдување на износот на надоместокот на личниот 
доход. 

Примањата што работникот ги остварил во из-
минатите три месеци, а кои се однесуваат на некоЈ 
друг пресметковен период, не влегуваат во основот 
за утврдување на износот на надоместокот на лич-
ниот доход. 

Ако работникот непосредно пред одењето од 
организацијата на здружениот труд не примал акон-
тација на личниот доход за последните три месеци, 
туку примал надоместок на личниот доход поради 
боледување или надоместок на личниот доход по-
ради притвор или истражен затвор, за пресметување 
на просечниот личен доход се зема тримесечниот пе-
риод пред одењето на работникот на боледување 
односно пред ставањето во притвор или истражен 
затвор. 

Ако работникот бил во работен однос помалку 
од три месеци, просекот на личниот доход се утвр-
дува според аконтациите на личниот доход од тој 
период. 

На работникот кој е на работа кај лице кое спо-
ред законот, покрај својот труд, може да употребува 
и труд на други лица (во понатамошниот текст: при-
ватниот работодавец), надоместокот на личниот до-
ход што му припаѓа во случаите од став 1 на оваа 
точка се утврдува во просечен износ на личниот 
доход пријавен на комуналниот завод за социјално 
осигурување за последните три месеци пред одењето 
на воена служба. 

Просечниот износ на доходот кој служи за утвр-
дување на височината на надоместокот на личниот 
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доход, се пресметува врз основа на исплатената 
аконтација во износ по час, а според бројот на ча-
совите" на работата на кои се однесуваат исплате-
ните аконтации што влегуваат во основицата за 
пресметување на просечниот износ на доходот. 

2. Организацијата на здружениот труд односно 
приватниот работодавец поднесува барање за рефун-
дација на исплатениот износ на надоместокот на 
личниот доход до воената единица односно до вое-
ната установа во која воениот обврзник бил на вое-
на служба, а за рефундација на износот на надо-
местокот на личниот доход исплатен во случаите на 
отсуствување на работникот од работа поради одзо-
вање на покана од надлежниот општински орган на 
управата или од воениот односно военотериторијад-
ниот орган заради вршење на воена обврска или на 
пропишани обврски во врска со вршењето »а служ-
бата во единиците и установите на ЈНА, барањето 
за рефундација го поднесува до надлежниот воен 
односно военотериторијален орган кој работникот 
непосредно го повикал или поканата е врачена пре-
ку надлежниот општински орган на управата. 

Кон барањето за рефундација на исплатениот 
износ на надоместокот на личниот доход од став 1 
на оваа точка, организацијата на здружениот труд 

' поднесува заверен извод од исплатната листа за 
исплатениот личен доход (аконтацијата) за послед-
ните три месеци, а̂ приватниот работодавец — пот-
врда од комуналниот завод за социјално осигуру-
вање за височината на пријавениот? доход на работ-
никот за последните три месеци и препис на пока-
ната со која работникот е повикан на воена служба. 

3. Времето што работникот го поминал на воена 
служба се утврдува врз основа на службената еви-
денција на воената единица односно на воената ус-
танова во која работникот бил на воена служба. Во 
времето поминато на воена служба се засметува 
и времето што на работникот му било потребно за 
одење до местото во кое ја вршел оваа служба и за 
враќање од воената служба. 

4. Воените единици и воените установи односно 
военотериторијадните органи на кои им е поднесено 
барањето во смисла на точка 2 на ова упатство, врз 
основа на барањето и документите од точка 2 на ова 
упатство, вршат рефундација на исплатениот износ 
на надоместокот на личниот доход врз товар на сво-
јот материјално-финансиски план, преку надлеж-
ниот воен сметководствен центар (во понатамошниот 
текст: ВСЦ). 

II. Надоместоци на лицата кои не се во работен 
однос 

5. Паричниот надоместок за времето поминато на 
воена служба на лицето во резервниот состав кој не 
е во работен однос, што му припаѓа според член 54 
став 4 од Законот за воената обврска, му го испла-
тува воената единица односно воената установа кај 
која ова лице вршело воена служба. Височината на 
овој надоместок се одредува врз основа на Одлуката 
за износот на паричниот надоместок за време на вое-
на служба на лицата во резервниот состав кои не 
се во работен однос („Службен лист на СФРЈ", бр. 
48/69) и се исплатува по завршетокот на воената 

^ служба. За остварување на овој надоместок воениот 
обврзник дава писмена изјава, во која изјавува дека 
не е во работен однос и дека поради привремена 
невработеност не прима надоместок односно дека не 
остварува право на пензија. 

III. Надоместок на разликата помеѓу платата според 
чинот односно класата и надоместокот на личниот 

доход 

6. На резервниот подофицер, офицер и воен 
службеник повикан на воена служба, на кој пла-
тата според чинот односно класата му е поголема од 
износот на надоместокот на личниот доход утврден 
во смисла на точка 1 на ова упатство, надоместоците 
поради привремена невработеност ЈИЛИ пензија, вое-

ната единица односно воената установа непосредно 
ја исплатува разликата помеѓу надоместокот и пла-
тата според чинот односно класата. Оваа разлика се 
утврдува врз основа на потврда — уверение на орга-
низацијата на здружениот труд односно на приват-
ниот работодавец за височината на просечниот ли-
чен доход, односно врз основа на потврда за висо-
чината на надоместокот пора,ди привремена невра-
ботеност или потврда за височината на пензијата за 
последниот месец пред одењето на воена служба. 

Разликата од став i на оваа точка се исплатува 
по завршената воена служба односно месечно нана-
зад, ако воената служба траела подолго од еден 
месец. 

IV. Надоместок за превоз и надоместок на патни 
трошоци 

7. Надоместокот за превоз со средствата на јав-
ниот сообраќај и надоместокот на патните трошоци, 
што според одредбите на член 8. од Законот за вое-
ната обврска му припаѓаат на воениот осигуреник 
што го повикала воената единица или воената уста-
нова, се пресметуваат и се исплатуваат според про-
писот за надоместоците на патните и другите тро-
шоци во ЈНА. 

Надоместокот од став 1 на оваа точка го испла-
тува, по правило, надлежниот општински орган на 
управата, гГако воениот обврзник е повикан на вое-
на служба непосредно во воена единица односно во 
воена установа, надоместокот може да му го исплати 
и воената единица односно воената установа. 

V.' Надоместоци за службено патување на работни-
ците на општинскиот орган на управата 

8. Врз товар на средствата на Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана се исплатуваат и надо-
местоците за службени патувања на работниците на 
општинскиот орган на управата кога патуваат по 
налог на воените односно военотериторијадните ор-
гани заради извршување на задачи што се однесу-
ваат на воената обврска. Пресметувањето и испла-
тувањето на овие надоместоци се вршат според про-
писите на собранието на општината во - која овие 
лица се наоѓаат во работен однос. 

VI. Начин на финансисрањето и пресметка на извр-
шените исплати 

9. За финансирање на расходите од точ. 7 и 8 на 
ова упатство надлежниот орган на собранието на 
општината добива парични средства од надлежниот 
военотериторијален орган. Паричните средства ќе се 
доделуваат, по правило, во височина на потребите 
за едно тримесечје, со, пренос на средствата од акре-
дитивот на ВСЦ врз посебна жиро-сметка на собра-
нието на општината. Височината на потребните па-
рични средства зависи од вкупниот 6poj на воените 
обврзници што во односното тримесечје ќе бидат 
повикани на регрутирање и лекарски преглед или 
упатени на отслужување на воениот рок или на 
во^на служба и од други обврски во врска со извр-
шувањето на воена служба. 

10. За извршените исплати врз товар на средс-
твата на Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
надлежниот орган на собранието на општината на 
крајот на секое тримесечје составува преглед на 
извршените исплати, кој во два примерока му го 
доставува на надлежниот военотериторијален орган 
најдоцна до 10 април, 10 јули, 10 октомври односно 
до 25 декември тековната година. Надлежниот вое-
нотериторијален орган, по прегледот на пресметка-
та, еден примерок на пресметката му доставува на 
ВСЦ што го извршил преносот на средствата во 
смисла на точка 7 на ова упатство, а другиот при-
мерок на пресметката го задржува за своите потреби. 

Пресметката на извршените исплати надлежниот 
орган на собранието на општината ја составува спо-
ред образецот Пресметка на извршените исплати, 
кој е отпечатен кон ова упатство и е негов составен 
дел. 
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VII. Преодни и завршни одредби Објаснување за пополнување на образецот: 

11. Според одредбите на ова упатство ќе се ис-
плати надоместок и кога воената служба во воените 
единици и во воените установи започнала пред а се 
завршува по влегувањето во сила на ова упатство. 

12. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престануваат да важат Упатството за на-
чинот на вршење исплати од страна на органите на 
управата на општинските народни одбори надлежни 
за работите на народната одбрана на товар на 
средствата на претсметката на Државниот секрета-
ријат за работите на народната одбрана („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/60) и точка 2 на Упатството за 
условите и начинот на исплата на надоместокот на 
личниот доход на работникот за време на отсуству-
вање од работа („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/65 
и 10/70). 

13. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. в. п. бр. 27 
1 март 1973 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за народна одбрана 
генерал-полковник, 

Милош Шумоља, с. р. 

во колона 1 се запишува редниот број; 
во колона 2 се запишува бројот на лицата на кои 

им е исплатен надоместок 
во колона 3 се запишува видот на извршената 

исплата — по кој основ е извршена 
исплатата (на пр.: за упатување на 
отслужување на воениот рок, за по-
кани во врска со флуорографирање 
итн.), со тоа што при пополнувањето 
на образецот за работниците на опш-
тинскиот орган на управата за "на-
родна одбрана — дневниците треба 
да се запишат посебно од трошоците 
на превозот; 

- во колони 4 и 5 се запишуваат износите што се 
исплатени по основот од колона 3, и 
тоа поединечно за секој вид исплата; 

' во колона 6 се запишува збирен износ на еден 
вид исплата (на пр.: за сите поеди-
нечни исплати за трошоците на упа-
тувањето на регрути на отслужува-
ње на воениот рок според времето на 
упатувањето и сл.); 

- во колона 7 се запишуваат бројот и датумот на 
исплатната исправа; 

- во колона 8 се запишуваат, заради поблиско об-
јаснување, исплатите и другите пот-
ребни податоци. 

ПРЕСМЕТКА НА ИЗВРШЕНИТЕ ИСПЛАТИ 

на патните трошоци според одредбите на Упатс-
твото на сојузниот секретар за народна одбрана 
бр. од 19 година, за периодот од 

19 година до 1? година на 
работниците на органите на управата за народна 
одбрана, на воените обврзници и на кандидатите за 
воени училишта ка ј општинскиот орган на управата 
за народна одбрана. 
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ВКУПНО ИСПЛАТЕНО: 
и со букви. -
По исплатите по оваа пресметка, на посебната сметка 
останаа уште - динари. Овој износ се пре-
несува во следната сметковна година. 

Дека податоците во пресмет-
ката се точни, заверува 

(потпис на началникот на ОНО) 

Дека пресметката е составена 
врз основа на исплатените и 
уредно ликвидираните документи 
што се прокнижени во книговодството 
на општината, т в р д и 

(шеф на сметководството) 

161. 

Врз основа на член 3 став 5 од Законот за из-
вршување на Буџетот на федерацијата за 1973 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72), СОЈУЗНИОТ 
секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО, ТЕКСТОТ, ОБ-
ЛИКОТ И ИСПЛАТУВАЊЕТО НА ОБВРЗНИЦИТЕ 
ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ОБВРСКИТЕ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕМА ЈУГОСЛОВЕНСКА-
ТА НАРОДНА АРМИЈА ЗА ЧИЕ ПОКРИТИЕ НЕ 
СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ СРЕДСТВА ВО БУЏЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1973 ГОДИНА 

1. За намирување на делот на обврските на фе-
дерацијата спрема Југословенската народна армија 
што произлегуваат од одредбата на член 16 од За-
конот за финансирање на федерацијата (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/72 и 63/72) за утврдувањето на 
вкупниот износ на средствата за финансирање на 
Југословенската народна армија, а за кои во Буџе-
тот на федерацијата за 1973 година не се обезбедени 
средства, федерацијата, согласно со одредбите на ' 
член 3 ст. 1 и 2 на Законот за извршување на Бу-
џетот на федерацијата за 1973 година (во по-ната-
мошниов текст: Законот) му издава обврзници на 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Обврзниците од став 1 на оваа точка ќе се изда-
дат сукцесивно во текот на 1973 година, 

2 Имателот на обврзницата има право во две го-
дишни отплати, од кои првата втасува во 1974 а дру-
гата во 1975 година да го наплати паричниот износ 
на кој гласи обврзницата (главницата) и каматата 
по стапка од 8% годишно. 

Отплатите втасуваат за наплата по една однос-
но две години од денот на издавањето на обврзни-
цата. 

Каматата се пресметува од денот на издавањето 
на обврзницата и се плаќа наназад. 

3. Обврзниците се издаваат во апоени од 10.000 
односно 100.000 динари. 

4. Обврзниците гласат на доносителот. 
5. Обврзницата се состои од два дела. Првиот 

дел се нарекува обврзница (плашт на обврзницата) 
и на него се отпечатени сите битни елементи што 
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мора да ги содржи обврзницата. Другиот дел се на-
рекува талон и се состои од два купона врз основа 
на кои имателот на обврзницата го наплатува сво-
ето побарување од федерацијата, 

6. Текстот на предната страна на плаштот на 
обврзницата гласи: 
„Серија Б Р О Ј 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

О б в р з н и ц а 

за намирување на обврските на федерацијата 
спрема Југословенската народна армија од 
1973 година. 
на (следи ознака на номиналната вредност на 
обврзницата од 10 006 односно 100.000) динари, 
кој износ Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија ќе му го исплати на доно-
сителот на обврзницата во две годишни от-
плати, со 8% камата годишно, преку Народ-
ната банка на Југославија. 
Првата отплата втасува по една година од 
денот на издавањето на обврзницата, а втора-
та по две години. 
Обврската на федерацијата по оваа обврзница 
се намирува врз основа на купоните кои се 
составен дел на оваа обврзница. 
При исплатата на вториот купон се враќа 
плаштот на обврзницата. 
Со исплатата на вториот купон престанува об-
врската на федерацијата по оваа обврзница. 
Обврзницата е издадена на 1973 го-
дина во Белград. 

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Серија - , Број на обврзницата -

Купон 6poj 2 

на обврзницата за регулирање на обврските на фе-
дерацијата спема Југословенската народна армија 
од 1973 година (следи ознака на износот на отплата-
та од 5 ООО односно 50 ООО) динари и 8% камата  
што заедно со 8% камата годишно изнесува 
динари и втасува за наплата " 

10. Сите текстови на обврзницата ќе се печатат 
на српскохрватски односно хрватскосрпски (со ки-
рилица и латиница), словенечки и македонски ја-
зик. 

11. Работите на издавањето и исплатувањето на 
обврзниците ги врши Народната банка на Југосла-
вија. 

За вршењето на работите од став 1 на оваа точ-
ка и з^ надоместокот за вршењето на тие работи со-
јузниот секретар за финансии ќе склучи договор со 
Народната банка на Југославија. 

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

Бр. 7-3190/1 
6 март 1973 година 

Белград 
Солзен секретар 

% " за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

162. 
,Сојузен 
секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле". 

7. Текстот на грбот на плаштот на обврзницата 
гласи. 
„Оваа обврзница се издава врз основа на Законот 
за извршување на Буџетот на федерацијата за 1973 
година („Службен лист на СФРЈ", бр 71/72). 

Работите на издавањето и исплатувањето на об-
врзниците ги врши Народната банка на Југославија. 

Каматата по оваа обврзница се пресметува и се 
исплатува ако обврзницата се поднесе заради на-
плата по една односно две години од денот на из-
давањето на обврзницата. 

Правото за наплата на купоните застарува за 
пет години од денот на нивната втасаност за нап-
лата " 

8. Текстот на купонот број 1 на обврзницата од 
10.000 односно 100.000 динари гласи: 

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Серија Број на обврзницата 

Купон број 1 

на обврзницата за регулирање на обврските на фе-
дерацијата спрема Југословенската народна армија 
од 1973 година 
(следи ознака на износот на отплатата од 5.000 од-
носно 50.000) динари и 8% камата . што за-
едно со 8% камата годишно изнесува дина-
ри и втасува за наплата 1 

9. Текстот на купонот број 2 на обврзницата, од 
10:000 односно 100.000 динари гласи: 

Врз основа на член 3 став 5 од Законот за извр-
шување на Буџетот на федерацијата за 1973 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72), сојузниот се-
кретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО, ЗА ТЕКСТОТ, 
ЗА ОБЛИКОТ И ЗА ИСПЛАТУВАЊЕТО НА ОБ-
ВРЗНИЦИТЕ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА 
ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕМА ЈУГО-
СЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ЗА ЧИЕ ПО-
КРИТИЕ НЕ СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ СРЕДСТВА ВО БУ-

ЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1971 И 1972 
ГОДИНА 

1. За намирување на делот на обврските на фе-
дерацијата спрема Југословенската народна армија 
што произлегуваат од одредбата на член 16 од За-
конот за финансирање на федерацијата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/72 и 63/72) за утврдување на 
вкупниот износ на средствата за финансирање на 
Југословенската народна армија, а за кои во Буџе-
тот на федерацијата за 1971 и 1972 година не се обез-
бедени средства, согласно одредбите на член 3 ст. 1 
и 2 на Законот за извршување на Буџетот на фе-
дерацијата за 1973 година (во понатамошниот текст: 
Законот) федерацијата му издава обврзници на Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана. 

2. Имателот на обврзницата има право, во пет-
наесет еднакви годишни ануитети, почнувајќи од 1 
октомври 1976 година, да ги наплати паричниот из-
нос на кој гласи обврзницата (главницата) и кама-
тата по стапка од 1% годишно. 

Каматата по стапка од 1% годишно се пресмету-
ва почнувајќи од 1 јануари 1973 година и се плаќа 
наназад. 

3. Обврзниците се издаваат во апоени од 1,000.иии 
ДРШ Обврската на федерацијата помала од 1,600 000 
динари ќе се исплати во готови пари при предава-
њето на обврзницата. 



Страна 460 - Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ,Четврток, 15 март 1973 

4. Обврзницата гласи на доносител. 
5. Обврзницата се состои од два дела. Првиот 

дел се наречува обврзница (плашт на обврзницата) 
и на него се отпечатени сите битни елементи што 
мора да ги содржи обврзницата. Другиот дел се на-
речува талон и се состои од петнаесет ануитетски 
купони врз основа на кои имателот на обврзницата 
го наплатува своето побарување од федерацијата. 

6. Текстот на предната страна на плаштот гласи: 

„Серија Број 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

О б в р з н и ц а 

за намирување на обврските на федерацијата 
спрема Југословенската народна армија од 
1971 и 1972 година 
на (следи ознака на номиналната вредност на 
обврзницата од 1,000.000) динари. « 
кој износ Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија ќе му го исплати на доноси-
телот на обврзницата во петнаесет еднакви го-
дишни ануитети, со 1% камата годишно, пре-
ку Народната банка на Југославија. 
Ануитетите втасуваат на 1 октомври секоја 
година. 
Првиот ануитет втасува на 1 октомври 1976 
година. 
Обврската на федерацијата по оваа обврзница 
се намирува врз основа на ануитетските ку-
пони кои се составен дел на оваа обврзница. 
При исплатата на последниот ануитетски ку-
пон се враќа плаштот на обврзницата. 
Со исплатата на петнаесеттиот ануитетски ку-
пон престанува обврската на федерацијата по 
оваа обврзница. 
Обврзницата е издадена на 1973 годи-
на во Белград. ' ' 

Сојузен 
Секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле". 

7. Текстот на грбот на плаштот на обврзницата 
гласи: „Оваа обврзница се издава врз основа на Зако-
нот за извршување на Буџетот на федерацијата за 
1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72). 

Работите на издавањето и исплатувањето на об-
врзниците ги врши Народната банка на Југославија. 

По оваа обврзница ќе се пресметаат интеркалар-
на камата од 1 јануари 1973 година до 31 декември 
1975 година и редовна камата на износот на кој гла-

дот обврзницата — наголемена за износот на интер-
каларната камата — до амортизацијата на обврз-
ницата. 

Правото на наплата на ануитетските купони за-
старува за 5 години од денот на нивната втасаност 
за наплата." 

8. Текстот на ануитетскиот купон број 1 на об-
врзницата од 1,000.000 динари гласи: 

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

Серија Број 

Ануитетски купон број 1 

на обврзницата за намирзчзање на обврските на фе-
дерацијата спрема Југословенската народна армија 
од 1971 и 1972 година (следи ознака на износот 
од динари). 

Втасува за наплата на 1 октомври 1976 година." 

9. Текстот на ануитетските купони бр. 2 до 15 
е ист како и текстот на ануитетскиот купон број 1, 
со тоа што тие втасуваат за наплата, и тоа: 

купон број 2 на 1 октомври 1977 година 
купон број 3 м ^ и 1978 година 
купон број 4 »1 ^ »» 1979 година 
купон број 5 н ^ и 1980 година 
купон број б » ^ и 1981 година 
купон број 7 и L »» 1982 година 
купон број 8 » ^ »» 1983 година 
купон број 9 и 1 И 1984 година 
купон број 10 » ^ и 1985 година 
купон број 11 и -1 о 1986 година 
купон број 12 » 1 »» 4 1987 година 
купон број 13 » А »» 1988 година 
купон број 14 » ^ » 1989 година 
купон број 15 w ^ П 1990 година 

10. Сите текстови на обврзницата ќе се печатат 
на српскохрватски односно хрватскосрпски (со ки-
рилица и латиница), словенечки и македонски јазик. 

И Работите на издавањето и исплатувањето на 
обврзниците ги врши Народната банка на Југосла-
вија. 

За вршењето на работите од став 1 на оваа точ-
ка и за надоместокот за вршењето на тие работи со-
јузниот секретар за финансии склучува договор со 
Народната банка на Југославија. 

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

Бр. 7-3188/1 
6 март 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

163. 

Врз основа на член 3 став 5 од Законот за из-
вршување на Буџетот на федерацијата за 1973 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО, ЗА ^ ТЕКСТОТ, 
ЗА ОБЛИКОТ И ЗА ИСПЛАТУВАЊЕТО НА ОБ-
ВРЗНИЦИТЕ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА 
ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕМА НЕ-
ДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСО-
ВО ЗА ЧИЕ ПОКРИТИЕ НШГ СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ 
СРЕДСТВА ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1973 ГОДИНА 

1. За намирување на делот на обврските на фе-
дерацијата спрема стопански надОБОЛно развиените 
републики и Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, што произлегуваат од член 57 на Законот за 
финансирање на федерацијата, за чие покритие не 
се обезбедени средства во Буџетот на федерацијата 
за 1973 година, согласно со одредбата на член 3 став 
3 од Законот за извршување на буџетот на федера-
цијата за 1973 година (во понатамошниот текст: За-
конот), федерацијата издава обврзници. 

Обврзниците од став 1 на оваа точка ќе се изда-
дат сукцесивно во текот на 1973 година. 

2 Имателот на обврзницата има право во две 
годишни отплати, од кои првата втасува во 1974 а 
втората во 1975 година, да ги наплати годишниот из-
нос на кој гласи обврзницата (главницата) и камата-
та по стапка од 8% годишно. 

Отплатите втасуваат за наплата по една односно 
две години од денот на издавањето на обврзницата. 
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, Каматата се пресметува од денот на издавањето 
на обврзницата и се плаќа наназад. 

3. Обврзниците се издаваат во апоени од 10.000 
односно 100.000 динари. 

4. Обврзниците гласат на доносител. 
5. Обврзницата се состои од два дела; Првиот 

дел се наречува обврзница (плашт на обврзницата) и 
на него се отпечатени сите битни елементи што мора 
да ги содржи обврзницата. Другиот дел се наречува 
талон и се состои од два купони врз основа на кои 
имателот на обврзницата го наплатува своето поба-
рување од федерацијата. 

6 Текстот на предната страна на плаштот на 
обврзницата гласи: 

„Серија Број 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

О б в р з н и ц а 

за намирување на обврските на федерацијата 
спрема стопански недоволно развиените ре-
публики и Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово од 1973 година 
на (следи ознака на номиналната вредност на 
обврзницата од 10.000 односно 100.000) динари 
КОЈ износ Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија ќе му го исплати на до-
носителот на обврзницата во два еднакви го-
дишни ануитети, со 8% камата годишно, преку 
Народната банка на Југославија. 
Првата отплата втасува по една година од де-
нот на издавањето на обврзницата, а втора-
та — по две години. 
Обврската на федерацијата по оваа обврзница 
се намирува врз основа на купоните кои се 
составен дел на оваа обврзница. 
При исплатата на вториот купон се враќа 
плаштот на обврзницата. 
Со исплатата на вториот купон престанува об-
врската на федерацијата по оваа обврзница. 
Обврзницата е издадена на 1973 го-
дина во Белград. 

Сојузен 
секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле". 

7. Текстот на грбот на плаштот на обврзницата 
гласи: „Оваа обврзница се издава врз основа на За-
конот за извршување на Буџетот на федерацијата 
за 1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72). 

Работите на издавањето и исплатувањето на об-
врзниците ги врши Народната банка на Југославија. 

Каматата по оваа обврзница се пресметува и се 
исплатува ако обврзницата се поднесе на наплата по 
една односно две години од денот на издавањето на 
обврзницата. 

Правото на наплата на купоните застарува за 
5 години од денот на нивната втасаност за наплата " 

8. Текстот на купонот 6poj 1 на обврзницата од 
10 000 односно 100 000 динари гласи: 

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Cepиja Број на обврзницата  

Купон број 1 

на обврзницата за регулирање на обврските на фе-
дерацијата спрема стопански недоволно развиените 
републики и САП Косово од 1973 година 

(следи ознака на износот на отплатата од 5.000 од-
носно 50.000) динари 
со 3% камата , 
што заедно со 8% камата годишно изнесува 
динари и втасува за наплата на 

9. Текстот на купонот брод 2 на обврзницата од 
10.000 односно 100.000 динари гласи: 

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Серија Број на обврзницата 

Купон број 2 

на обврзницата за регулирање на обврските на фе-
дерацијата спрема стопански недоволно развиените 
републики и САП Косово од 1973 година 
(следи ознака на износот на отплатата од 5.000 
односно 50.000) динари 
со 8% камата , 
што заедно со 8% камата годишно изнесува 
динари и втасува за наплата на 

10. Сите текстови на обврзницата ќе се печатат 
на српскохрватски односно хрватскосрпски (со ки-
рилица и латиница), словенечки и македонски јазик. 

11. Работите на издавањето и исплатувањето на 
обврзниците ги врши Народната банка на Југосла-
вија. 

За вршењето на работите од став 1 на оваа точ-
ка и за надоместокот за вршењето на тие работи со-
јузниот секретар за финансии ќе склучи договор со 
Народната банка на Југославија. 

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

Бр. 7-3189/1 
6 март 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

164. 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за обез-
бедување средства на федерацијата за намирување 
на одредени трошоци, настанати во врска со суз-
бивањето и спречувањето на епидемијата од голе-
ми сипаници („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/72), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
З А Н А Ч И Н О Т Н А И З Д А В А Њ Е Т О , З А Т Е К С Т О Т , 
З А О Б Л И К О Т И З А И С П Л А Т У В А Њ Е Т О Н А О Б -
В Р З Н И Ц И Т Е З А Н А М И Р У В А Њ Е Н А О Д Р Е Д Е Н И 
Т Р О Ш О Ц И , Н А С Т А Н А Т И В О В Р С К А С О С У З Б И -
В А Њ Е Т О И С П Р Е Ч У В А Њ Е Т О Н А Е П И Д Е М И Ј А Т А 

Н А Г О Л Е М И С И П А Н И Ц И В О 1 9 7 2 Г О Д И Н А 

1. З а н а м и р у в а њ е на одредени трошоци наста -
нати во врска со сузбивањето и спречувањето нз 
епидемијата на големи сипаници во 1972 година, 
што паѓаат в р з товар на средствата на ф е д е р а ц и -
јата, согласно со одредбите на член 3 став 2 од 
Законот за обезбедување средства на ф е д е р а ц и ј а т а 
за н а м и р у в а њ е на одредени трошоци, настанати во 
врска со сузбивањето и спречувањето на ' епидеми-
јата од големи сипаници (во поп?тамошниот текст : 
Законот) , ф е д е р а ц и ј а т а издава обврзници. 

2 Имателот на обврзница има право на 1 јули 
1974 година да ги наплати паричниот износ на кој 
гласи обврзницата (главницата) и каматата по 
стапка од Ѕ% годишно. 
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Каматата се̂  пресметува од 1 јули 1972 година и 
се плаќа наназад 

3. Обврзниците се издаваат во апоени од 1 ООО 
односно 10 ООО динари 

Обврската на федерацијата помала од 1 ООО ди-
нари ќе се исплати во готови пари при предава-
њето на обврзниците 

4 Обврзниците гласат на доносител 
5 На обврзницата (плаштот на обврзницата) се 

отпечатени сите битни елементи што мора да ги 
содржи обврзницата. 

6 Текстот на предната страна па плаштот на 
обврзницата гласи: 
„Серија Број 

Социталистичка Федеративна Република 
Југославија 

ОБВРЗНИЦА 

за намирување на одредени трошоци, настанати во 
врска со сузбивањето и спречувањето на епидеми-
јата од големи сипаници во 1972 година 

на (следи ознака на номиналната вредност на 
обврзницата од 1 ООО односно 10.000,) динари 

КОЈ износ Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија ќе му го исплати на доносителот 
на обврзницата, со 8% камата годишно, преку На- ^ 
родната банка на Југославија. 

Обврзницата втасува на 1 Јули 1974 година. 
' При исплатата на обврзницата се враќа плаштот 

на обврзницата. 
Со исплатата на обврзницата престанува обвр-

ската на федерацијата по оваа обврзница 
Обврзницата е издадена па - 1973 година 

во Белград. 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле". 

7 Текстот на грбот па плаштот на обврзницата 
гласи 

„Оваа обврзница се издава врз основа на За-
конот за обезбедување средства на федерацијата 
За намирување на одредени трошоци, настанати во 
врска со сузбивањето и спречувањето на епидеми-
јата од големи сипаници („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 63/72). 

Работите на издавањето и исплатувањето на 
обврзниците ги врши Народната банка на Југо-
славија. 

По оваа обврзница ќе се пресмета камата по 
стапка од 8%, почнувајќи од 1 јули 1972 година до 
амортизацијата на обврзницата. 

Каматата се пресметува и се исплатува ако 
обврзницата се поднесе на наплата по рокот на 
невината втасаност. 

Правото на наплата на обврзницата застарува 
за 5 години од денот на нејзината втасаност за нап-
лата " 

8. Сите текстови на обврзницата се печатат на 
српскохрватски односно хрватскосрпски (со кири-
лица и латиница), словенечки и македонски јазик. 

9. Работите на издавањето и исплатувањето на » 
обврзниците ги врши Народната банка на Југосла-
вија 

За вршењето на работите од став 1 на оваа точ-
ка и за надоместокот за вршење на тие работи со-
јузниот секретар за финансии ќе склучи договор 
со Народната банка на Југославија. 

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

Бр 7-3187 
6 март ?973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

165. 

Врз основа на член 53а став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72) и 
член 19 став 1 од Уредбата за издавање на увере-
нија и за заверување на исправи што ги следат 
стоките при извозот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/71), Стопанската комора на Југославија про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ЗА ФОРМИТЕ НА УВЕ-
РЕНИЈАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕТО 
НА ИСПРАВИТЕ ШТО ГИ СЛЕДАТ СТОКИТЕ ПРИ 

ИЗВОЗОТ 

1. Во Упатството з а начинот на издавањето и за 
формите на уверенијата и за начинот на заверува-
њето на исправите што-ги следат стоките при изво-
зот („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71) по точка 
15 се додаваат нов оддел 1а и десет нови точки, кои 
гласат: 

„Издавање на уверенијата за југословенско по-
текло на стоките во рамките на Спогодбата за ца-
ринските преференцијали помеѓу земјите во развој. 

15а За издавање уверение дека одредени стоки 
се од Југословенско потекло и дека можат да бидат 
земени предвид за преференцијален третман во 
рамките на Спогодбата за царинските преференци-
1али помеѓу земјиве во развот мора да се поднесе 
барање Барањето се поднесува, а уверението се из-
дава на образецот Спогодба за царинските префе-
ренцитали помеѓу земјите во развој, кот е отпечатен 
кон оза упатство и е негов составен дел (во поната-
мошниот текст, стандардниот образец). 

Кон образецот од став 1 на оваа точка се подне-
сува и соодветната документации за потеклото на 
стоките и за пратката 

156 Стандардниот образец на уверението се 
состои од комбинирана декларации и уверение за 
југословенското потекло на стоките, формат 
210 X 297 mm. 

Декларацијата и уверението од став I на оваа 
точка се изработуваат од хартија за пишување која 
не содржи вештачка целулоза и која не е полесна 
од 25 g по еден квадратен метар, а се бојосани со 
соодветна материја која оневозможува фалсифику-
вање со хемиски или механички средства видливи 
со голо око. 

Стандардните обрасци се печатат во комплети 
од по три примероци, со образецот на барањето, -кој 
се наоѓа на грбот од третиот примерок на комплетот, 
на англиски јазик. На грбот од првиот и вториот 
примерок на комплетот на стандардниот образец се 
наоѓаат упатства за основните критериуми за доби-
вање на преференциЈал, а на образецот на барањето 
— упатства за начинот на пополнувањето на бара-
њето за издавање уверение и забелешка за санк-
циите. 

15в. Стандардните обрасци се печатат ка ј ра-
ботната организација специјализирана за изработка 
на такви обрасци. 

Стандардните обрасци Стопанската комора на 
Југославија ги отстапува на овластените комори по 
набавната цена. 

Стопанската комора на Југославија води еви-
денција за бројот на стандардните обрасци, како и 
на која овластена комора П се отстапени обрасците. 

15г. Извозникот на стоките е должен комбини-
раната декларација и уверението за југословенското 
потекло на стоките да ги пополни -во комплетот од 
три примероци, како и примерокот на барањето за 
добивање на уверение, според упатствата отпечате-
ни на нивниот грб. Декларацијата и уверението се 
пополнуваат на англиски јазик, а барањето за изда-
вање на уверение — на е-ден од Јазиците на наро-
дите на Југославија. 
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Извозникот ги поднесува декларацијата, увере-
нието "и барањето за издавање на уверение до ов-
ластената комора, кота, ако се исполнети сите усло-
ви, ќе го завери првиот примерок на уверението и 
ќе му го врати на извозникот заради доставување 
на увозникот во земјата на намената, заедно со ко-
пијата (вториот примерок) на уверението, а третиот 
примерок на уверението овластената комора го задр-
жува заради евиденција. Со потпис од овластеното 
лице — подносител на барањето, се внесува со пи-
ш у в а л а машина неговото име и презиме. 

15д. Стандардните обрасци се пополнуваат со 
пишувачка" машина или со мастило. Ако обрасците 
се пополнуваат со мастило, тие се пополнуваат со 
големи печатени букви. 

На стандардните обрасци на уверението и на 
декларацијата ништо не смее да се брише, ниту 
зборовите или броевите смеат да се испишуваат 
едни преку други. Измените се вршат со прецрту-
вање на неточните податоци и со додавање на пот-
ребните точни податоци. Секоја таква измена ја 
врши лицето што го пополнува уверението и таа 
мора да биде заверена од овластената комора — из-
давател на уверението. 

Секоја славка содржана во комбинираната дек-
ларација и во уверението за југословенското потек-
ло на стоките мора да биде обележена со реден број. 
Непосредно под последната ставка мора да се повле-
че водорамна линија. Празниот простор на образе-
цот мора да биде прецртан така што во него да не 
може ништо да се додава. 

15ѓ. Со декларацијата се специфицира дека про-
изводот ги исполнува условите на стоки „наполно 
произведени" во Југославија или производниот про-
цес врз основа на кој им одговара на критериумите 
за битката трансформација или за вредноста на 
елементите што се употребени за производството на 
односниот производ и увезени од други земји или 
се од непознато потекло, изразена во проценти на 
цената на производот франко фабрика, или обата 
овие критериуми комбинирано. 

Со декларацијата се потврдува дека секој про-
извод во пратката е произведен во Југославија и 
дека во се им одговора на правилата за потеклото 
на стоките за односниот производ во рамките на 
Спогодбата за царинските преференцијали помеѓу 
земјите во развој. 

Во декларацијата мора да се наведе и земјата 
од која стоките се извезуваат и земјата во која сто-
ките се увезуваат. 

Декларацијата ја потпишува овластеното лице 
»а увозникот, со мастило и со читлив ракопис. 

15е. При поднесувањето на барањето за издавање 
на уверение за југословенското потекло на стоките 
во рамките на Спогодбата за царинските преферен-
цијали помеѓу земјите во развој, покрај правилата 
за потеклото на стоките утврдени според одредбите 
на чл. 6, 7, 8 и 11 од Уредбата и упатствата наведени 
на стандардните обрасци, подносителот на барањето 
е должен да ги земе предвид и другите правила на 
одделни земји што се однесуваат на користењето на 
преференци ј а л и. 

15ж. Уверението за југословенското потекло на 
стоките се издава по извршената контрола и откако 
ќе се утврди дека декларацијата на извозникот е 
точна. 

15з На уверенијата за југословенското потекло 
на стоките, што овластените комори ги издаваат во 
рамките на Спогодбата за царинските преференци-
Јали помеѓу земјите во развој, се ставаат печатите 
од точка 12 став 1 на ова упатство, што се ставаат и 
на уверенијата за југословенското потекло на сто-
ките во рамките на општата шема на царинските 
преференци ј али. 

15ѕ По исклучок од упатствата отпечатени на 
грбот од првиот и вториот примерок на стандардни-
от образец на уверението, стандардниот образец на 
барањето за издавање на уверение и стандардниот 
образец на уверението можат да се употребуваат 
само за преференцијали кои, во рамките на Спогод-

бата за царинските преференцијали помеѓу земјите 
во развој, ги даваат: Бразил, Индија, Пакистан, 
Шпанија, Тунис и ^Турција. За другите земји стан-
дардните обрасци ќе се применуваат од часот кога 
тие земји ќе овозможат користење на преференци-
јалите." 

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

Бр. 0100/21 
28 февруари 1973 година 

Белград 

Стопанска комора на Југославија 

Претседател, 
Руди Колан, с. р. 

166. 

Врз основа на член 24 ст. 2 и 3 во врска со член 
24а од Законот за прометот на стоки ич услуги со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", 26/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 
15/71, 29/71 и 26/72) Стопанската комора на Југосла-
вија, Стопанската комора на Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина, Стопанската комора на 
Социјалистичка Република Црна Гора, Стопанската 
комора на Социјалистичка Република Хрватска, 
Стопанската комора на Социјалистичка Република 
Македонија, Стопанската комора на Социјалистичка 
Република Словенија, Стопанската комора на Соци-
јалистичка Република Србија, Стопанската комора 
на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 
и Стопанската комора на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово, постигнаа 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА МИНИМАЛНАТА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И 
ЗА ДРУГИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ РАКОВОДНИТЕ И ДРУГИТЕ, СТРУЧ-
НИ РАБОТНИЦИ ЗА УСПЕШНО ВРШЕЊЕ НА 

НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

I. Општи одредби 

1. Организациите на здружениот труд што се 
регистрирани за вршење промет на стоки и услуги 
со странство (во понатамошниот текст: организа-
циите на здружениот труд) се должни да распола-
гаат со раководни и други стручни работници кои 
се потребни за успешно вршење на надворешно-
трговски промет, во согласност со овој општествен 
договор. 

2. Организаџијата на здружениот труд со општ 
акт ги одредува работните места што се сметаат како" 
работни места на кои се вршат надворешнотрговски 
работи и поблиску ги одредува стручната подготовка 
и другите услови (морално-политички и др.) што за 
тие работни места мораат да ги исполнуваат рако-
водните и другите стручни работници. 

При одредувањето на работните места и на поб-
лиските услови од став 1 на оваа точка, организа-
цијата на здружениот труд ќе одреди за кои работ-
ни места е задолжително работникот да знае стран-
ски' Јазик. 

3. Покрај раководните и другите стручни работ-
ници од точка' 6 на овој општествен договор, орга-
низацијата на здружениот труд за вршење на над-
ворешнотрговски работи мора да располага и со 
потребните стручно-технички работници за вршење 
на одделни видови надворешнотрговски работи за 
кои таа се запишува во регистарот, а ако во регис-
тарот се запишува за вршење на работи на извоз и 
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увоз на стоки — и за секоја струка или група на 
струки за кои се запишува во регистарот (инженери, 
агрономи, ветеринари, техничари, контролори на 
квалитетот на стоките и услугите и сл.). 

4. При поблиското" одредување на стручната 
подготовка и на другите услови што мораат да ги 
исполнуваат раководните и другите стручни работ-
ници, организациите на здружениот труд со општес-
твениот договор или со самоуправната спогодба, како 
и со СВОЈОТ ОПШТ акт, можат да одредуваат и потеш-
ки услови од условите предвидени со ОВОЈ општес-
твен договор. 

5. Како организација на здружениот труд, во 
смисла на овој општествен договор, се подразбираат 
организациите од член 4 став 2 и установите од член 
12 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство. 

6. Како раководни и други стручни работници, 
во смисла на ОВОЈ општествен договор, се подразби-
раат работниците што раководат со организацијата 
на здружениот труд и со нејзините служби во кои 
се вршат надворешнотрговски работи (генерален 
директор, односно негов заменик, помошник-гене-
рален директор, директори односно раководители 
на филијали, сектори, деловници, одделенија), 
вклучувајќи ги и раководните и другите стручни 
работници во претставништва, филијали и прет-
пријатија во чие основање во странство учествувала 
организација на здружениот труд, нејзините делега-
ти во странство, како и работниците што во врше-
њето на надворешнотрговски промет самостојно ра-
ботат на комерцијални работи, девизно-финансиски 
работи, правни работи и работи на транспортот и 
осигурувањето (советници и референти)! 

II, Стручна подготовка 

7. Стручната подготовка на работниците од точ-
ка 6 на овој општествен договор се здобива врз ос-
нова на школска подготовка и години на работа, 
што се предвидени со овој општествен договор, на 
положен посебен стручен испит, кога е предвиден со 
овој општествен договор и на знаење на странски 
јазик кога тоа е предвидено со општиот акт на ор-
ганизацијата на здружениот труд. 

8. Со стручна подготовка за работа на комерци-
јални работи се здобива раководен и друг стручен 
работник кој има најмалку: 

1) завршен економски или правен факултет, или 
висока комерцијална (економска) школа, или висока 
или виша школа ва надворешна трговија, или виша 
комерцијална (економска) школа од надворешно-
трговски правец и две години работа на економски 
работи, со странство во организации на здружениот 
труд односно во други самоуправни организации или 
државни органи; 

2) потполна висока или виша школска подго-
товка (освен школската подготовка од одредбата 
под 1 на оваа точка) и три години работа на надво-
решнотрговски работи или пет години работа на 
други економски работи во организации на здруже-
ниот труд или во други самоуправни организации 
или на управни работи во областа на надворешната 
трговија во државни органи, и положен посебен 
стручен испит за работа на надворешнотрговски 
работи; 

3) потполна средна школска подготовка и пет 
години работа на надворешнотрговски работи или 
осум години работа на други економски работи во 
организации на здружениот труд или во други само-
управни организации или на управни работи во об-
ласта на надворешната трговија во државни органи, 
и положен посебен стручен испит за работа на на-
дворешнотрговски работи. 

9. Со стручна подготовка за работа на правни 
работи се здобива раководен и друг стручен работ-
ник кој има најмалку завршен правен факултет или 
висока управна школа и две години работа на прав-
ни работи во надворешната трговија или на правни 
работи во други организации на здружениот труд 
или во други самоуправни организации или во др-
жавни органи, во јавното правобранителство, или во 
стопански суд или положен правосуден испит. 

10. Со стручна подготовка за работа на девизно« 
-финансиски работи, на транспортни работи или на 
работи на осигурувањето се здобива раководен и 
друг стручен работник КОЈ има најмалку: 

1) завршен економски или правен факултет, или 
висока или виша школа за надворешна трговија, 
или висока или виша комерцијална (економска) 
школа, или виша поморска школа и најмалку онол-
ку години работа колку што со општиот акт на ор-
ганизацијата на здружениот труд е предвидено за 
приправнички стаж; 

2) потполна средна школска подготовка и нај-
мал,ку три години работа на девизно-финансиски 
работи, на транспортни работи или на работи на 
осигурувањето. 

11. Во годините на работата од тсч, 8, 9 и 10 на 
ОВОЈ општествен договор се засметуваат и годините 
на работата на работното место на приправник за 
вршење на односните надворешнотрговски работи. 

12. Раководниот и друг стручен работник на кој 
висока или виша стручна подготовка му е признаена 
според посебни прописи може да работи на работ-
ните места одредени во смисла на точка 2 од овој 
општествен договор, ако има положен посебен стру-
чен испит за работа на надворешнотрговски работи. 

III. Посебен стручен испит 

13. Посебен стручен испит за работа на надво-
решно-трговски работи се полага според програмата 
и на начинот што ќе ги утврди управниот одбор на 
Стопанската комора на Југославија. 

Со актот на управниот одбор на Стопанската 
комора на Југославија се утврдува начинот на изда-
вањето на уверенијата за положениот посебен стру-
чен испит за работа на одредени надворешнотргов-
ски работи, како и образецот на тоа уверение. 

14. Ќе се смета дека положиле стручен испит 
во смисла на овој општествен договор, работниците 
од точка 6 на овој општествен договор што посебен 
стручен испит за вршење надворешнотрговски ра-
боти положиле по престанокот на важењето на пра-
вилниците наведени во точка 17 на овој општествен 
договор, ако во редовни школи или во стопански 
комори или во општествени организации го положи-
ле ТОЈ испит според програмата и на начинот што 
биле в,о сила во времето на важењето на тие правил-
ници. 

Надлежната стопанска комора од точка 19 на 
ОВОЈ општествен договор ќе утврди кои стручни 
испити и по која програма им одговараат на испитот 
и програмата од' став 1 на оваа точка. 

15. Работниците од точка 6 на овој општествен 
договор што имаат над 10 години признаен работен 
стаж на надворешнотрговски работи, се ослободу-
ваат од полагање на посебен стручен испит. 

IV. Посебни одредби 

16. Генералниот директор на трговска организа-
ција на здружениот труд, регистрирана за вршење 
надворешнотрговски промет, мора да има најмалку 
виша стручна подготовка и знаење на странски 
Јазик. 
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Генералниот директор на производителска или 
на други организации на здружениот труд, регис-
трирани за вршење надворешнотрговски промет, не 
мора да ги исполнува условите утврдени со овој 
општествен договор" ако тие услови ги исполнува 
работникот што работи на работното место на опш-
тиот раководител за надворешнотрговски работи на 
односната организација 

17. Се смета дека , работниците од точка 6 на 
овој општествен договор, што се здобиле со услови 
за вршење на надворешнотрговски работи според 
одредбите на Правилникот за стручната спрема на 
раководните и стручните службеници на стопанските 
организации што се занимаваат со надворешно-тр-
говско работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
46/60) или на Правилникот за стручната спрема на 
раководните и други стручни службеници на сто-
панските организации што вршат надворешнотргов-
ски работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/62), ги 
исполнуваат условите предвидени со овој општес-
твен договор, ако организацијата еа здружениот 
труд -к поднесе докази за тоа на надлежната сто-
панска комора од точка 19 на овој општествен до-
говор. 

V. Постапка за утврдување на исполнувањето на 
условите 

18. Организациите на здружениот труд што со 
својот општ акт ќе ги утврдат работните места за 
вршење на надворешнотрговски работи во смисла 
на точка 2 на овој општествен договор, ќе распоре-
дуваат на тие работни места работници што ги ис-
полнуваат условите предвидени со овој општествен 
договор, и за тоа на надлежната стопанска комора 
од точка 19 на овој општествен договор, ќе Ќ ги дос-
тавуваат исправите одредени со ОВОЈ општествен 
договор. 

19. Републичката стопанска комора односно 
покраинската стопанска комора, на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на организацијата на здружениот 
труд, ќе утврди за кои работни места, предвидени 
со општиот акт на организацијата на здружениот 
труд, раководните и другите стручни работници ги 
испаднуваат условите за вршење надворешнотргов-
ски работи во смисла на овој општествен договор. 

Врз основа на исправите од точка 20 на овој 
општествен договор, на организацијата на здруже-
ниот труд, на нејзино барање, надлежната стопанска 
комора, ќе и издаде исправа дали располага со рако-
водни и други стручни работници за успешно вр-
шење надворешнотрговски работи (член 24 а од За-
конот за прометот на стоки и услуги со странство). 

Исправата од став 2 на оваа точка мора да биде 
образложена. 

20. Заради утврдување дека се исполнета усло-
вите од овој општествен договор, организацијата на 
здружениот труд ќе и доставува на надлежната сто-
панска комора од точка 19 на овој општествен дого-
вор, и тоа: 

1) заверен извод од својот општ или друг акт за 
одредување на работните места и на поблиските 
услови што мораат да ги исполнуваат раководните и 
другите стручни работници за работа на надвореш-
нотрговски работи; 

2) преписи на дипломите односно на свидетелс-
твата за завршените високи, виши или средни шко-
ли, како и потврди (уверенија) за положениот стру-
чен испит, издадени од редовна школа односно од 
стопанска комора или од општествена организација 
ка ј која испитот е положен; 

3) препис на уверението на соодветните установи 
и др. за знаењето на странски јазик (завршени кур-
севи, школи, факултети и сл.); 

4) податоци за годините на работата на одредени 
работи, со назначување на организациите на здру-

жениот труд односно на другите самоуправни орга-
низации или државни органи ка ј кои таа работа е 
вршена; 

5) потврда дека работникот не е казнуван од-
носно потврда дека изминал рокот од член 152 на 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство, 
издаде на од органот надлежен за евидентирање на 
односните казни; 

6) препис на исправата или писмена изјава за 
исполнувањето на условите во смисла на точка 17 
на "овој општествен договор. 

Исправите од одредбите под 2 до 6 на оваа точка 
организацијата на здружениот труд ги поднесува за 
секоЈ работник согласно со условите предвидени со 
овој општествен договор и ги заверува со штембилот 
и потписот на генералниот директор на организаци-
јата на здружениот труд. 

21. Организацијата на здружениот труд писмено 
ќе ја извести надлежната стопанска комора за Сите 
промени што ќе настанат во организацијата на 
здружениот труд во поглед на податоците доставени 
на комората, и тоа во рок од осум дена од денот 
на настанатата промена. Кои известувањето ќе се 
достават и соодветните исправи. 

VI. Задолжителност на овој догсввр 

22. Овој општествен договор е задолжителен за 
сите организации на здружениот труд што вршат 
надворешнотрговски промет, согласно со члеа 24 
став 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство. 

VII. Преодна и завршна одредба 

23 Организацијата на здружениот труд што 
врши надворешнотрговски промет ќе го усогласи 
своето работење со овој општествен договор на!доц-
на до 31 декември 1973 година. 

24. Овој општествен договор влегува во сила 
осмиот ден од 'денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 0100/19 
27 февруари 1973 година 

Белград 

За Стопанската комора 
на Југославија, 

претседател, 
Руди Колан, с. р. 

За Стопанската комора 
на Социјалистичка 

Република 
Босна и Херцеговина, 

потпретседател, 
Саво ќеќур, с. р. 

За Стопанската комора 
на Социјалистичка 

Република Црна Гора, 
претседател, 

Милорад Станоевиќ, с. р. 

За Стопанската комора 
на Социјалистичка 

Република Хрватска, 
претседател, 

Витомир Гашпаровиќ, с. р. 

За стопанската комора 
на Социјалистичка 

Република Македонија, 
претседател, 

'Асен Симитчиев, с. р. 
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За Стопанската комора 
на Социјалистичка 

Република Словенија, 
п о т п р е т с е д а т е л , 

Мцгко Шхивдер, с. р. 

За Стопанската комора 
на Социјалистичка 
Република Србија, 

потпретседател, 
Слободан Милвшоеѕиќ, с. р, 

За Стопанската комора 
на Социјалистичка 

Автономна Покраина 
Војводина, 

претседател, 
М и а љ Шефер, с. р. 

За Стопанската комора 
на Социјалистичка 

Автономна Покраина 
Косово, 

претседател, 
Авди Бакали, с р. 

167. 

Врз основа на точка 2 ст. 1 и 2 и точка 3 од 
Уставниот амандман ХХП1, во врска со чл, 9, 10 и 
115 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 
15/71, 29/71 и 26/72), а заради самоуправно усогласу-
вање и уредување на одредени огпптествено-економ-
ски односи од заеднички интерес и за отстранување 
на штети до кои доаѓа во развивањето на стопанските 
односи со други земји и странски фирми, како и по-
ради запазување на угледот на организациите на 
здружениот трвд и на угледот на нашата земја во 
странство, Стопанската комора на Југославија, Сто-
панската комора на Социјалистичка Република Бос-
на и Херцеговина, Стопанската комора на Соција-
листичка Република Црна Гора, Стопанската комора 
на Социјалистичка Република Хрватска, Стопанска-
та комора на Социјалистичка Република Македо-
нија, Стопанската комора на Социјалистичка Репуб-
лика Словенија, Стопанската комора на Социјалис-
тичка Република Србија, Стопанската комора на 
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, 
Стопанската комора на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово и Сојузот на синдикатите на Ју-
гославија, Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија и Здружението на банките на Југославија 
постигнаа 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ СО 
ПРИВАТНИ ФИРМИ ВО СТРАНСТВО ЧИИ СОПС-
ТВЕНИЦИ ПО ПОТЕКЛО СЕ ОД ЈУГОСЛАВИЈА И 
СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА ШТЦ СЕ ЗАНИМАВААТ СО 

НАДВОРЕШНОТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ 

1. Југословенските организации на здружениот 
труд регистриран,и за вршење промет на стоки и 
услуги ро странство прекинуваат секое работење со 
странски фирми чии сопственици или сосопственици 
се политички емигранти по потекло од Југославија, 
како и со странски фирми во кои политички емиг-
ранти се одредени за работење со југословенски 
претор иј а гиј а. 

2. Југословенските организации на здружениот 
труд регистрирани за вршење промет на стоки и ус-
луга со странство прекинуваат секое работење со 
странски фирми чии приватни сопственици или 

сосопственици се југословенски државјани — бивши 
раководители или службеници на југословенски 
работни и други организации односно на странски 
фирми основани од Југословенски работни органи-
зации. 

3. Југословенските организации на здружениот 
труд регистрирани за вршење промет на стоки и ус-
луги со странство, како и организациите на здруже-
ниот труд за чија сметка се врши увоз односно из-
воз, ги прекинуваат сите деловни врски со домашни 
или странски физички лица што се занимаваат со 
застапување на странски фирми или посредуваат за 
сметка на странски фирми во надворешнотрговскиот 
промет во Југославија (член 12а од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство). 

4. Во сопствени претставништва, филијали, по-
гони и сл., односно во сопствени претпријатија осно-
вани во странство или во мешани претпријатија во 
кои учествуваат во странство, југословенските орга-
низации на здружениот труд регистрирани за врше-
ње промет на стоки и услуги со странство ќе врабо-
туваат раководни и стручни работници на други 
југословенски организации на здружениот труд или 
на други организации или на државни органи на ист 
пазар дури по истекот на рокот од најмалку три 
години од денот кога им престанала работата на тој 
пазар. 

5. Стопанската комора на Југославија ќе ги 
запознава сите потписници на ОВОЈ општествен дого-
вор со сознавањата за приватните фирми и за ли-
цата на КОИ овој општествен договор се однесува, 

Организациите на здружениот труд и потписни-
ците на овој општествен договор ќе ја запознаваат 
Стопанската комора на Југославија со сознавањата 
за приватните фирми и за лицата на кои овој оп-
штествен договор се однесува. 

6. Кршењето на овој општествен договор ќе се 
смета како повреда на добриот деловен обичај и на 
угледот на организацијата на здружениот труд, како 
и на угледот на земјата, За донесување одлуки за 
повредата е надлежен Судот на честа при Стопан-
ската комора на Југославија. 

Сите одлуки на Судот на честа при Стопанската 
комора на Југославија за кршењето на овој општес-
т в а договор им се доставуваат на Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија (член 124 од Законот 
за прометот на стоки и услуги со странство), како и 
на сите потписници на овој општествен договор и на 
органот на управувањето на организацијата на 
здружениот труд на која се однесува одлуката, зара-
ди преземање на соодветни мерки. 

7. Организацијата на здружениот труд на која 
се однесува одлуката на Судот на честа при Сто-
панската комора на Југославија ќе преземе итни 
мерки да се спроведе постапка за утврдување на 
дисциплинската одговорност на одговорните лица-
(член 123 точ. 5 и 6 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство). 

8 Стопанската комора на Југославија задолжи-
телно го запознава членството и пошироката јавност 
за повредите на овој општествен договор и за пре-
земените мерки. 

9 Овој општествен договор влегува во сила на-
редниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 0100/20 
27 февруари 1373 година 

Белград 

За Сојузот на синдикатите За Стопанската комора 
на Југославија на Југославија, 

претседател, претседател, 
Душан Петровиќ, с. р. Руди Колан, с. р. 
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За Сојузн,иот секретари!ат 
за надворешна трговија 

сојузен секретар, 
Мухамед Хаџиќ, с, р. 

За Здружението на банки-
те на Југославија 
в. д. претседател, 

Радован Макиќ, с. р. 

За Стопанската комора 
на Социјалистичка 
Република Босна и 

Херцеговина, 
потпретседател, 

Саво Кеќур, с р. 

За Стопанската комора 
на Социјалистичка 

Република Црна Гора, 
претседател, 

Милорад Станоевиќ, с р. 

За Стопанската комора 
на Социјалистичка 

Република Хрватска, 
претседател, 

Витомир Гашпаровиќ, с р. 

- За Стопанската комора 
на Социјалистичка 

^Република Македонија, 
претседател, 

Асен Симитчиев, с. р 

За Стопанската комора 
на Социјалистичка 

Република Словенија, 
потпретседател, 

Мирко Шлиндер, с. р. 

За Стопанската комора 
на Социјалистичка 
Република Србија, 

потпретседател, 
Слободан Миливоевиќ,с р. 

За Стопанската комора 
на Социјалистичка 

Автономна Покраина 
Војводина, 

претседател, 
Михаљ Шефер, с. р. 

За Стопанската комора 
на Социјалистичка 

Автономна Покраина 
Косово, 

претседател, 
Авди Бакали, с. р. 

јакнењето на оружените сили на СФРЈ и за особени 
успеси во раководењето со воените единици, во 
нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на СФРЈ". 

Од Канцеларијата на ордени на Претседател-
ството на СФРЈ, Белград, 1 март 1973 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одликувањето бр 165 
од 22 декември 1973 година, што е објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/73, се поткраднала 
долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛИКУВАЊЕТО БР. 165 ОД 22 ДЕКЕМВРИ 

1971 ГОДИНА 

Во одделот со Медал за војнички добродетели, 
во став 1, наместо зборовите: „војниците за врска" 
треба да стои: „водниците за врска". 

Од Канцеларијата на ордени на Претседател-
ството на СФРЈ, Белград, 1 март 1973 година. 

По извршеното спрредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одликувањето бр. 
166 од 22 декември 1971 година, што е објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/73, се поткраднала 
долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛИКУВАЊЕТО БР. 166 ОД 22 ДЕКЕМВРИ 

1971 ГОДИНА 

Во заглавјето наместо зборовите: „за примерни 
заслуги и умешност во работата на развивањето на 
постојан полет заради остварување на поставените 
задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително 
добри успеси во своите единици и установи" треба 
да стои: „за особени заслуги во изградбата и јакне-
њето на оружените сили на СФРЈ и за особени 
успеси во раководењето со воените единици, во 
нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на СФРЈ". 

Од Канцеларијата на ордени на Претседател-
ството на СФРЈ, Белград, 1 март 1973 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одликувањето бр. 164 
од 22 декември 1971 година, што е објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/73, се поткраднала 
долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛИКУВАЊЕТО БР. 164 ОД 22 ДЕКЕМВРИ 

1971 ГОДИНА 

Во заглавјето наместо зборовите: „Уставниот 
амандман XXXVIII треба да стои: „Уставниот 
амандман XXXVII", а наместо зборовите: „за при-
мерни заслуги и умешност во работата на развива-
њето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, 
како и за создавање услови за постигање на исклу-
чително добри успеси во своите единици и установи" 
треба да стои' „за особени заслуги во изградбата и 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одликувањето бр 27 
од 24 април 1972 година, што е објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 9/73, се поткраднала долунаве« 
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛИКУВАЊЕТО БР. 27 ОД 24 АПРИЛ 1972 

ГОДИНА 

Во заглавјето наместо зборовите: „по повод пе-
десетгодишнината од основањето и работата, за из-
вонредни заслуги и придонес на развивањето и 
унапредувањето на пливачкиот спорт и за постиг-
нати значајни успеси на регионални и светски нат-
преварувања" треба да стои: „за заслуги и постиг-
нати успеси во работата од значење за социјалис-
тичката изградба на земјата". 

Од Канцеларијата на ордени на Претседател-
ството на СФРЈ, Белград, 1 март 1973 година. 
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ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на соработката и пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Република Финска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Оlli Oleg Bergman, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Република Финска во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Бр. 46 
16 мај 1972 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман ХХХУП точ-
ка 4 лод 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за заслуги во развивање 
на пријателските односи помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Царството 
Етиопија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕР-
ДАН 

Обрадовић д-р Душан. 

Бр. 59 
21 јуни 1972 година 

Белград 
Потпретседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Крсте Црвенковски, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII то-
чка 4 под 4 и член-4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува по повод педесетогодишни-
ната на словенечкиот балет, а за мошне значаен 
придонес за развојот на словенечкиот балет и мно-
гу успешно поставените балетски дела на Чајков-
ски, Debussy и Lalo 4 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ЃЕР-
ДАН 

Сергеј Лифар. 

Бр. 74 
11 јули 1972 година 

Белград 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII то-
чка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат по повод стогодишнина-
та на животот и седумдесет и пет години уметничка 
работа, а за особени заслуги во развивањето на ју-
гословенската култура и за значајни уметнички 
дела, како и за особени успеси на полето на ликов-
но го образование на многу генерации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Вукановић-Бахмајер Бета; 

за особени заслуги на творештвото и исклучи-
телната уметничка вредност на многубројните ком-
позиции со што значително и придонесе на нашата 
музичка култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Енрико Јосиф; 

по повод долгогодишната работа, а за особени 
заслуги постигнати во работата на очувувањето, от-
кривањето и афирмирањето на нашиот среднове-
ковен живопис, како и за успеси на образованието 
и пренесувањето на сопственото искуство врз мно-
гу млади генерации 

Кратина Јарослав; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

Костадиновић Светислав, Орловић Лепосава; 

за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бакић Радован, Бинић Бранко, Чурда Владимир, 
Ђокић Драгослав, Иванишевић Витомир, Јанићи-
јевић Димитрије, Јевтовић Никола, Јовановић Влас-
тимир, Марковић Славко, Мркић инж. Славољуб, 
Павловић Божидар, Пештерац Радоје, Радосављевић 
Србобран, Радовановић Стеван, Ракић Душан, Си-
мић Милосав, Станић Живан, Станојевић Радосав, 
Шарић Митар, Шурдиловић Божидар, Танасковић 
Бранко, Тимотијевић Радомир, Вељковић Алексан-
дар, Живковић Сретен; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бранковић Ранко, Дачовић Михаило, Тодић Сла-
вољуб, Лукић Надежда, Марковић Драгиша, Милић 
Родољуб, Накић Синиша, Нешовић Љубомир, Пет-
ровић-Костић Десанка, Савић Ранисав, Симић Жи-
вана, Васиљевић-Радовановић Јаворка, Васовић 
Благоје; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО'СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алинчић-Бабовић Надежда, Алобић Милан, 
Баштић Михаило, Батоћанин Милош, Богдановић' 
Драгољуб, Дамњановић Даринка, Даничић Душан, 
Домановић Душан, Ђокић Косана, Ђоновић Алек-
сандар, Ђорђевић-Станивук Лепосава, Ђорђевић 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Нада, Ђорђевић Синиша, Ђурђевић-Каменарски Јо-
ванка, Ђуровић Љубодраг, Грбовић Љубиша, Исаи-
ловић Марко, Ивановић Вида, Ивошевић Илија, 

Јаћимовић Драгомир, Јапунџић Проко, Јелен 
Марија, Јеремић Миодраг, Јовановић Благоје, Ва-
сић-Антоновић Марија, Васовић Синиша, Вељковић 
Бранимир, Видић Андрија, Виторовић Живадин, 
Влајковић Миладин, Влатковић Андрија, - Војчић 
Драгослав, Буловић Миливоје, Загорчић Ненад, 
Здравковић Ђорђе, Зечевић Милош, Златковић 
Драгомир, Зорић Мијаило, Живановић Владета, 
Живковић Љубомир, Живковић Михајло, Живковић 
Миодраг, Живковић Новица; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот. напредок на земјата 

Страна 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Кнежевић Александар. 

Бр. 75 4 

11 јули 1972 година 
Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. p. 
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149. 
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151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

Закон за статистичките истражувања од 
интерес за целата земја — — — — — 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за основање претпријатија во стран-
ство — — — — — — — — — — 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за техничките мери — — — — — 
Одлука за избор на член на Сојузниот из-
вршен совет — — — — ,— — — — 
Одлука за донесување Програма на ста-
тистичките истражувања од интерес за 
целата земја за периодот од 1973 до 1977 
година — — — — — — — — — 
Одлука за именување претседател на Од-
борот за Изградбата на Антифашистичко-
то веќе на народното ослободување на Ју-
гославија и за објавување на составот на 
тој одбор — — — —- — — — — 
Одлука з^ именување претседател и чле-
нови на Сојузната изборна комисија — 
Одлука за престанок на важењето На Од-
луката за формирање Монетарен совет на 
Југославија и на Одлуката за именување 
претседател и членови на Монетарниот со-
вет на Југославија — — — — — — 
Одлука за одобрување на финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи за 1973 година 
Правилник за начинот за водење еви-
денција и за обезбедување податоци за 
движењето на средствата во областа на 
општата, заедничката и з р у г а потрошу-
вачка — — — — — — — — — 
Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за примена на доночните 
стапки и за начинот на водење евиден-
ција, пресметување и плаќање на дано-
кот на промет на производи и услуги 
Наредба за начионот за остварување на 
компензација за вештачки ѓубриња — 

157. Наредба за водење евиденција за склу-
чените девизни или надворешнотрговски 
работи — — — — — — — — — 452 

158. Наредба за измена на Наредбата за упла-
тување на приходите на општествено-по-
литичките заедници, интересните заедни-
ци и фондовите — — — — — — — 454 

159. Наредба за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти 
за увоз на стоки во 1973 година — — 454 

160. Упатство за начинот за исплатување на на-
доместок на лицата во резервниот состав 
за време на службата во Југословенската 
народна армија, на надоместок за превоз 
со средствата на јавниот сообраќај и на 
надоместок на патните трошци во врска 
со воената служба — — — — — — 456 

161. Упатство за начинот на издавањето, тек-
стот, обликот и исплатувањето на обврз- , 
ниците за намирување на делот на 
обврските на федерацијата спрема Југо-
словенската народна армија за чие по-
критие не се обезбедени средства во 
Буџетот на федерацијата за 1973 година 458 

162. Упатство за начинот на издавањето, за 
текстот, за обликот и за исплатувањето 
на обврзниците за намирување на делот 
на обврските на федерацијата спрема Ју-
гословенската народна армија за чие 
покритие не се обезбедени средства во 
Буџетот на федерацијата за 1971 и 1972 
година — — — — — — — — — 459 

163. Упатство за начионот на издавањето, за 
текстот, за обликот и за исплатувањето 
на обврзниците за намирување на делот 
на обврските на федерацијата спрема 
недоволно развиените републики и Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косо-
во за чие покритие не се обезбедени 
средства во Буџетот на федерацијата за 
1973 година — — — — — — — 460 

164. Упатство за начинот на издавањето, за 
текстот, за обликот и за исплатувањето 
на обврзниците за намирување на одре-
дени трошоци, настанати во врска со суз-
бивањето и спречувањето на епидемијата 
на големи сипаници во 1972 година — — 461 

165. Упатство за дополнение на Упатството 
за, начинот на издавањето и за формите 
на уверенијата и за начинот на заверу-
вањето на исправите што ги следат 
стоките при извозот — — — — — — 462 

166. Општествен договор за минималната 
стручна подготовка и за другите услови 
што мораат да ги иполнуваат раковод-
ните и другите стручни работници за ус-
пешно вршење на надворешнотрговски 
промет — — — — — — — — — 466 

167. Општествен договор за регулирање на 
деловните односи со приватни фирми во 
странство чии сопственици по потекло се 
од Југославија и со физички лица што 
се занимуваат со надворешнотрговско 
работење — — — — — — — — 469 

Исправка на Одликувањето бр. 164 од 22 
декември 1971 година — — — — — 470 

Исправка, на Одликувањето бр. 165 од 22 
декември 1971 година — — — — — 470 

Исправка на Одликувањето бр. 166 од 2 
декември 1971 година — — — — — 470 

Исправка на Одликувањето бр. 27 од 24 
април 1972 година — — — — — — 470 

Одликувања — — — — — — — — — 471 
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451 

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-
тура на СР Србија, бр. 413 55/72-03 од 15 август 1972 година 
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